
 - 1 - 

Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ǖ ÖÖ×»ÖÛúÖ, Ø¯Ö¯Ö¸üß - 411 018 
   ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ÃÖ³ÖÖ 

    ÛúÖµÖÔ̄ Ö×¡ÖÛúÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú -10 
  ÃÖ³ÖÖ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ                                

×¤ü®ÖÖÓÛú :- 20.11.2012     ¾Öêôûû:-¤ãü¯ÖÖ¸üß 2.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 

 Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛêú“Öß ´ÖÖÆêü ®ÖÖê¾Æëüü²Ö¸ü-2012 “Öß ´ÖÖ×ÃÖÛú  ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ 
ÃÖ³ÖÖ ´ÖÓÝÖôû¾ÖÖ¸üüüüü ×¤ü.20.11.2012 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 2.00 ¾ÖÖ. ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ǖ ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ 
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß´Ö¬Öß»Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÞÖ ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ Ûú ü̧ÞÖ êŸÖ †Ö»Öß 
ÆüÖêŸÖß.  ÃÖ³ÖêÃÖ ÜÖÖ»Öß»Ö ÃÖ®´ÖÖ.üÃÖ¤üÃµÖ ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. 

 
1. ´ÖÖ.´ÖÖê×Æü®ÖßŸÖÖ‡Ô ×¾Ö»ÖÖÃÖ »ÖÓÖ›êü  -  ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü 
2. ´ÖÖ.¸üÖ•Öæ ×´ÖÃÖÖôû    -  ˆ¯Ö´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü  
3. ´ÖÖ.¯ÖÖîÙÞÖ´ÖÖ ¸üØ¾Ö¦ü (†Ö¯¯ÖÖ) ÃÖÖê®Ö¾ÖÞÖê 
4. ´ÖÖ.³ÖÖ»ÖêÛú¸ü ¿ÖÓÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ÛúÖë×›ü²ÖÖ ‰ú±Ôú ‹ÃÖ.Ûêú.²ÖÖ¯Öæ 
5. ´ÖÖ.´Æêü̃ Öê ÃÖã̧ êü¿Ö ¸ÓüÝÖ®ÖÖ£Ö 
6. ´ÖÖ.³ÖÖ»ÖêÛú¸ü †¹ýÞÖÖ ×¤ü»Öß¯Ö 
7. ´ÖÖ.Ã¾ÖÖŸÖß ¯ÖḮ ÖÖê¤ü ÃÖÖ®Öê 
8. ´ÖÖ.ÃÖÖ®Öê ¤ü¢ÖÖ˜ÖµÖ ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö (ÛúÖÛúÖ) 
9. ´ÖÖ.£ÖÖȩ̂ üÖŸÖ ¾Ö×®ÖŸÖÖ ‹Ûú®ÖÖ£Ö 
10. ´ÖÖ.ÃÖÖµÖÛú ü̧ †•ÖµÖ ¿ÖÓÛú¸ü¸üÖ¾Ö 
11. ´ÖÖ.•ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ 
12. ´ÖÖ.•ÖÖ¬Ö¾Ö ¸üÖÆãü»Ö ÝÖã»ÖÖ²Ö 
13. ´ÖÖ.†Ö»ÆüÖ™ü ´ÖÓ¤üÖ ˆ¢Ö´Öü 
14. ´ÖÖ.†Ö»ÆüÖ™ü ¬Ö®ÖÓ•ÖµÖ ´Öã̧ ü»Öß¬Ö ü̧ 
15. ´ÖÖ.ÛúÖôû•Öê ×®ÖŸÖß®Ö ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö 
16. ´ÖÖ.×¾Ö®ÖµÖÖ ¯ÖÏ¤üß¯Ö (†Ö²ÖÖ) ŸÖÖ¯ÖÛúß¸ü 
17. ´ÖÖ.²ÖÖ²Ö¸ü ¿ÖÖ¸ü¤üÖ ¯ÖÏÛúÖ¿Ö 
18. ́ ÖÖ.²Ö×Æü̧ ü¾ÖÖ›êü ®ÖÖ ü̧ÖµÖÞÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö 
19. ́ ÖÖ.ÃÖÖî.´ÖÓÝÖ»ÖÖŸÖÖ‡Ô †¿ÖÖêÛú Ûú¤ü´Ö 
20. ́ ÖÖ.šüÖë²Ö¸êü ÃÖã³Ö¦üÖ ‡ÔÀ¾Ö¸ü 
21. ́ ÖÖ.¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÓÝÖßŸÖÖ ¿ÖÖ´Ö 
22. ́ ÖÖ.ˆ²ÖÖôêû ÃÖã»Ö³ÖÖ ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú 
23. ́ ÖÖ.ŸÖÖ®ÖÖ•Öß ×¾Ö÷ü»Ö ÜÖÖ›êü 
24. ́ ÖÖ.²ÖÖê-ÆüÖ›êü ¿Öã³Ö ÓÖÝÖß ÃÖÓ•ÖµÖ 
25. ́ ÖÖ.´ÖÓÝÖê¿Ö ÁÖßÛéúÂÞÖ ÜÖÖÓ›êüÛú¸ü 
26. ́ ÖÖ.(×“ÖÜÖ»Öê) ´Ö¸üÖšêü †×À¾Ö®Öß †×•ÖŸÖ 
27. ́ ÖÖ.†Ö¸ü.‹ÃÖ.Ûãú´ÖÖ¸ü 
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28. ́ ÖÖ.•ÖÖ¾Öê¤ü ¸ǘ Ö•ÖÖ®Ö ¿ÖêÜÖ 
29. ́ ÖÖ.“ÖÖ¹ý¿Öß»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖÛú¸ü Ûãú™êü 
30. ́ ÖÖ.³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Öü ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ –ÖÖ®ÖêÀ¾Ö¸ü 
31. ́ ÖÖ.¯ÖÓÖœü¸üÛú¸ü ×®Ö»Öê¿Ö ¿ÖÓÛú¸ü¸üÖ¾Ö 
32. ́ ÖÖ.®ÖÓ¤üÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ŸÖÖÛú¾ÖÞÖê 
33. ́ ÖÖ.®Öê™üÛêú ÃÖã́ Ö®Ö ¸üÖ•Öë¦ü 
34. ́ ÖÖ.ŸÖ ü̧ÃÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ 
35. ́ ÖÖ.³ÖÖë›ü¾Öê ÃÖÓ×ÝÖŸÖÖ ¸üÖ•Öë¦ 
36. ́ ÖÖ.´ÖÖȩ̂ êüÀ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¤æü ³ÖÖë›ü¾Öê 
37. ́ ÖÖ.³ÖÖê‡Ô¸ü ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö ÃÖÖê̄ ÖÖ®Ö¸üÖ¾Ö 
38. ́ ÖÖ.ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß †Ö¿ÖÖ –ÖÖ®ÖêÀ¾Ö¸ü 
39. ́ ÖÖ.»ÖÖëœêü ÝÖÞÖê¿Ö ®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ 
40. ́ ÖÖ.¿Ö´Öß´Ö ¯ÖšüÖÞÖ  
41. ´ÖÖ.†ò›ü.ÃÖÓ¤üß¯Ö ÝÖã»ÖÖ²Ö Ø“Ö“Ö¾Ö›êü 
42. ´ÖÖ.†×À¾Ö®Öß ÝÖ•ÖÖ®Ö®Ö Ø“Ö“Ö¾Ö›êü-¯ÖÖ™üß»Ö 
43. ´ÖÖ.†®ÖÓŸÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ ÛúÖê-ÆüÖôêû 
44. ´ÖÖ.×¿ÖŸÖ»Ö ˆ±Ôú ×¾Ö•ÖµÖ ÝÖÖȩ̂ üÜÖ Ø¿Ö¤êü 
45. ́ ÖÖ.¯ÖÏÃÖÖ¤ü ¿Öê¼üß 
46. ́ ÖÖ.†×¾Ö®ÖÖ¿Ö (¤üÖ¤üÖ) ™êüÛúÖ¾Ö›êü 
47. ́ ÖÖ.ÛúÖôû³ÖÖȩ̂ ü ¾Öî¿ÖÖ»Öß •ÖÖØ»Ö¤ü̧ ü 
48. ́ ÖÖ.¿ÖêÜÖ †Ã»Ö´Ö ¿ÖîÛúŸÖ 
49. ́ ÖÖ.ÃÖÖî.šüÖÛú¸êü ´ÖÓ¤üÖ×Ûú®Öß †•Öã Ô®Ö 
50. ́ ÖÖ.¾ÖÖ²Öôêû ÃÖÓ•ÖµÖ ´Ö»ÆüÖ¸üÖ¸üÖ¾Ö 
51. ́ ÖÖ.¾ÖÃÖÓŸÖ (®ÖÖ®ÖÖ) †Ö®ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö »ÖÖëœêü 
52. ́ ÖÖ.ÃÖÖî.ÝÖ¾Öôûß ÃÖã×®ÖŸÖÖ (´ÖÖ‡Ô) ¯ÖÓÖ›ãü¸ÓüÝÖ 
53. ́ ÖÖ.ÃÖã̄ Öê †Ö¿ÖÖ ¸üØ¾Ö¦ü 
54. ́ ÖÖ.“ÖÓ¦üÛÓúÖŸÖ (³ÖÖ‰ú)ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖôûÛêú 
55. ́ ÖÖ.ÝÖÖê±úÞÖê †®Öã̧ üÖ¬ÖÖ ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ 
56. ́ ÖÖ.´ÖÆêü¿Ö¤üÖ¤üÖ ×ÛúÃÖ®Ö »ÖÖÓ›üÝÖê 
57. ́ ÖÖ.±ãúÝÖê ÃÖß´ÖÖ ¤ü¢ÖÖ˜ÖµÖ 
58. ́ÖÖ.»ÖÖëœêü ¿Öã³ÖÓÖÝÖß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ 
59. ́ÖÖ.×¾ÖÀ¾Ö®ÖÖ£Ö ×¾ÖšüÖê²ÖÖ »ÖÓÖ›êü 
60. ́ÖÖ.®Ö®Ö¾Ö¸êü ×•ÖŸÖë¦ü ²ÖÖ²ÖÖ 
61. ́ÖÖ.ÃÖÖ¾Öôêû ×ÃÖ´ÖÖ ¸üØ¾Ö¦ü 
62. ́ÖÖ.ÃÖÖî.²Ö®ÖÃÖÖê›êü ¿ÖÛã ÓúŸÖ»ÖÖ ÛúÖ×¿Ö®ÖÖ£Ö 
63. ́ÖÖ.³ÖÖêÃÖ»Öê ¸üÖÆæü»Ö Æü®Öã́ ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö 
64. ́ÖÖ.¯ÖÖ»ÖÓÖ›êü ÃÖã•ÖÖŸÖÖ ÃÖã×®Ö»Ö 
65. ́ÖÖ.ÃÖÖî.¯ÖÖ®ÖÃÖ¸êü †×´Ö®ÖÖ ´ÖÆÓü´´Ö¤ü 
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66. ́ÖÖ.×ÝÖŸÖÖ ÃÖã¿Öß»Ö ´ÖÓ“Ö¸üÛú¸ü 
67. ́ÖÖ.”ûÖµÖÖ •ÖÝÖ®®ÖÖ£Ö ÃÖÖ²Öôêû 
68. ́ÖÖ.¯ÖÆü»ÖÖ®Öß ÝÖã¹ý²ÖõÖ ×Ûú¿Ö®Ö¤üÖÃÖ 
69. ́ÖÖ.“ÖÖ²ÖãÛúÃ¾ÖÖ¸ü ÝÖÖîŸÖ´Ö ÃÖãÜÖ¤êü¾Ö 
70. ́ÖÖ.†ÖÃÖ¾ÖÖÞÖß ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ¬Ö®Ö ü̧Ö•Ö 
71. ́ÖÖ.¾ÖÖ‘Öȩ̂ êü ÃÖã×®ÖŸÖÖ ü̧Ö•Öê¿Ö 
72. ́ÖÖ.†ÖÃÖ¾ÖÖÞÖß ×Æü¸üÖ®ÖÓ¤ü ‰ú±Ôú ›ü²²Öæ ×Ûú´ÖŸÖ¸üÖ´Ö 
73. ́ÖÖ.¾ÖÖ‘Öȩ̂ êü ¯ÖÏ³ÖÖÛú¸ü ®ÖÖ´Ö¤êü¾Ö 
74. ́ÖÖ.ˆÂÖÖ ÃÖÓ•ÖÖêÝÖ ¾ÖÖ‘Öȩ̂ êü (¯ÖÖ™üß»Ö) 
75. ́ÖÖ.ŸÖÖ´ÆüÞÖÛú ü̧ ¯ÖḮ ÖÖê¤ü ¸ü‘Öã®ÖÖ£Ö 
76. ́ÖÖ.ÛúÖôêû ×¾Ö´Ö»Ö ü̧´Öê¿Ö 
77. ́ÖÖ.¯ÖÖ›üÖôêû ×®ÖŸÖÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖ 
78. ´ÖÖ.ŸÖÖ¯ÖÛúß¸ü †×®ÖŸÖÖ ´ÖØ“”û¦ü 
79. ́ÖÖ.Ûîú»ÖÖÃÖ³ÖÖ‰ú ÝÖ²ÖÖ•Öß £ÖÖê̄ Ö™êü 
80. ́ÖÖ.×¾Ö´Ö»ÖŸÖÖ‡Ô ÃÖã̧ êü¿Ö •ÖÝÖŸÖÖ¯Ö 
81. ́ÖÖ.†¯¯ÖÖ ˆ±Ôú ÃÖÓ̄ ÖŸÖ –ÖÖ®ÖÖê²ÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü 
82. ́ÖÖ.²ÖÖ¸üÞÖê ×®Ö»Öê¿Ö ×Æü¸üÖ´ÖÞÖ 
83. ́ÖÖ.²ÖÖ¸üÞÖê —ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö 
84. ́ÖÖ.†Ö¯¯ÖÖ ˆ±Ôú ÁÖß¸ÓüÝÖ “ÖÓ¤ãü ²ÖÖ¸üÞÖê 
85. ́ÖÖ.²ÖÖ¸üÞÖê ´ÖÖµÖÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ 
86. ́ÖÖ.†Öê¾ÆüÖôû ¿ÖêÜÖ¸ü †¿ÖÖêÛú 
87. ́ÖÖ.µÖ´Öã®ÖÖŸÖÖ‡Ô ¸ü´ÖÞÖ®ÖÖ®ÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü 
88. ́ ÖÖ.×¾Ö®ÖµÖ ˆ±Ôú ×¾Ö®ÖÖµÖÛú ü̧´Öê¿Ö ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü 
89. ́ÖÖ.Ûú»ÖÖ™êü Ã¾ÖÖŸÖß ´ÖµÖã̧  
90. ́ÖÖ.®ÖÖÓ¤üÝÖã›êü ×¾Ö»ÖÖÃÖ ‹Ûú®ÖÖ£Öü 
91. ́ ÖÖ.“ÖÖï¬Öê †Ö¸üŸÖß ÃÖã̧ êü¿Ö 
92. ́ÖÖ.²ÖÖ¯Öæ ˆ±Ôú ¿Ö˜Öã‘®Ö ×ÃÖŸÖÖ ü̧Ö´Ö ÛúÖ™êü 
93. ́ÖÖ.×¿ÖŸÖ»Ö ×¾Ö÷ü»Ö ‰ú±Ôú ®ÖÖ®ÖÖ ÛúÖ™êü 
94. ́ÖÖ.²ÖÖêÛú›ü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ÝÖêÞÖ³ÖÖ‰ú 
95. ́ÖÖ.•Ö¾ÖôûÛú¸ü ¾Öî¿ÖÖ»Öß ¸üÖÆãü»Ö 
96. ́ÖÖ.¬Ö¸üÖ›êü ¿ÖÛã ÓúŸÖ»ÖÖ ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö 
97. ́ÖÖ.•ÖÝÖŸÖÖ¯Ö ¸üÖ•Öë¦ü ÝÖÞÖ¯ÖŸÖ 
98. ́ÖÖ.×¿ÖŸÖÖêôêû ¿Öî»Ö•ÖÖ ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö 
99. ́ÖÖ.•ÖÝÖŸÖÖ¯Ö ®Ö¾Ö®ÖÖ£Ö ¤ü¢Öã 
100. ́ÖÖ.ÃÖÖî.ŸÖ®Ö¯Öã̧ êü ÃÖãÂÖ´ÖÖ ¸üÖ•Öë¦ü 
101. ́ÖÖ.†ŸÖã»Ö †¸üØ¾Ö¤ü ‰ú±Ôú ®ÖÖ®ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ×¿ÖŸÖÖêôêû 
102. ́ÖÖ.†Öê¾ÆüÖôû ¸ǘ ÖÖ ×®ÖŸÖß®Ö ˆ±Ôú ÃÖ®Öß 
103. ́ÖÖ.ÛúÖ™êü ¸üÖ•Öë¦ü ×³ÖÛú®Ö¿Öêšü 
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104. ́ÖÖ.¿Öë›üÝÖê †Ö¿ÖÖ ÃÖãÜÖ¤êü¾Ö 
105. ́ÖÖ.´ÖÖê™êü ×Ûú¸üÞÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö 
106. ́ÖÖ.ÃÖÖê®ÖÛúÖÓ²Öôêû “Ö Ó¦üÛúÖÓŸÖÖ »Öõ´ÖÞÖ 
107. ́ÖÖ.ÃÖÓ•ÖµÖ Ûêú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÛúÖ™êü    
108. ́ÖÖ.¯ÖÖ™üß»Ö ÃÖã×•ÖŸÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ 
109. ́ÖÖ.²ÖÖê-ÆüÖ›êü †¹ýÞÖ ŸÖãÛúÖ¸üÖ´Ö 
110. ́ÖÖ.»ÖÖêÜÖÓ›êü ÝÖÖê¸üõÖ •ÖÖÛúÖ¸üÖ´Ö  

 

µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ.›üÖò.ÁÖßÛú ü̧ ¯Ö¸ü¤êü¿Öß-´ÖÆÖǖ ÖÖ×»ÖÛúÖ †ÖµÖãŒŸÖ,´ÖÖ.¯ÖÏÛúÖ¿Ö Ûú¤ü´Ö-†×ŸÖ. 
†ÖµÖãŒŸÖ,´ÖÖ.ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ-ÃÖÆü.†ÖµÖãŒŸÖ,´ÖÖ.¯Ö¾ÖÖ¸ü,´ÖÖ.¤ãü¸üÝÖæ›êüü-ÃÖÆüÖ.†ÖµÖãŒŸÖ,´ÖÖ.“ÖÖÛúÞÖÛú¸üûüûü-¯ÖÏ. 
®ÖÝÖ ü̧ÃÖ×“Ö¾Ö,´ÖÖ.ÃÖã̧ üÝÖã›êü-×¾ÖÛúÖÃÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ,´ÖÖ.³ÖÖêÃÖ»Öê-´ÖãÜµÖ»ÖêÜÖÖ¯ÖÖ»Ö,´ÖÖ.‡ÓÝÖôêû,´ÖÖ.Ø“Ö“Ö¾Ö›êü, 
´ÖÖ.»Ö›üÛúŸÖ-ÛúÖµÖÔ.†×³ÖµÖÓŸÖÖ,´ÖÖ.ÃÖÖôãÓûÛêú-´ÖãÜµÖ ˆªÖ®Ö †×¬ÖõÖÛú,´ÖÖ.´ÖÖ”û¸êü-×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß, 
´ÖÖ.ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü-•Ö®ÖÃÖÓ̄ ÖÛÔú †×¬ÖÛúÖ ü̧ß, ´ÖÖ.³ÖÖÝÖ»ÖÖÞÖß-ˆ¯Ö¿ÖÆü¸ü †×³ÖµÖÓŸÖÖ Æêü †×¬ÖÛúÖ¸üß ÃÖ³ÖêÃÖ 
ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.     

----------- 

 
´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü :- ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ´ÖÖ.®ÖÝÖ¸üÃÖê¾ÖÛú ¾Ö ®ÖÝÖ¸üÃÖê×¾ÖÛúÖ, †ÖµÖãŒŸÖ, †×¬ÖÛúÖ ü̧ß ¾ÖÝÖÔ, ¯Ö¡ÖÛúÖ¸, 
®ÖÖÝÖ×¸üÛú µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê Ã¾ÖÖÝÖŸÖ Ûú¹ý®Ö ÃÖ³ÖÖ ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖã̧ ü¾ÖÖŸÖ Ûú ü̧ÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
        ---------   
 
´ÖÖ.³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö ³ÖÖê‡Ô¸ü :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, †Ö•Ö“µÖÖ ÃÖ³Öế Ö¬µÖê ×¤ü¾ÖÓÝÖŸÖ ´ÖÖ®µÖ¾Ö¸üÖÓ®ÖÖ 
ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÆüÖµÖ“Öß †ÖÆêü. ये  िनमाता द दशक यश चोपडा, माजी रा यमं ी व 
ये  राजक य नेते गणपतराव पसाळ, सहकारातील ये  नेते व माजी रा यमं ी 

शंकरराव काळे, जागितक क त चे ग णतत  डॉ. ीराम अ यंकर, पंपर  िचंचवड 
शहरातील प कार संघा या प ह या म हला अ य ा व पवना समाचारचे सं थापक 
दवंगत भा. व.कांबळे यां या ¯ÖŸ®Öß कुसुम कांबळे, सागरमाथा सं थेतील ए हरे टवीर 
ीहर  तापक र यां या आजी सा व ीबाई बबनराव तापक र, पंपर  िचंचवड 

शहरांतील वाढोकार उ ोगसमूहाचे सं थापक द ा ेय वाढोकार, ये  िनवेदन व 
हा यकलाकार जसपाल भ ट  µÖÖÓ“Öê ×®Ö¬Ö®Ö —ÖÖ»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ®ÖÖ †Ö•Ö“µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ 
ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ Ûú¸üÖ¾Öß. ×¤ü¾ÖÓÝÖŸÖ ®ÖêŸÖê †Ö¤ü ü̧ÞÖßµÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ®ÖÖ ´Ö‘ÖÖ¿Öß 
ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ Ûú ü̧ÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ´ÖÖ®µÖ¾Ö¸üÖÓ®ÖÖ ÁÖ ü̈ÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ Ûú ü̧ÞµÖÖŸÖ µÖê‰ú®Ö 
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ®ÖÖ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ´ÆüÞÖæ®Ö ´Ö®ÖÖêÝÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ªÖ¾Öß †¿Öß 
×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûú¸üŸÖÖê.  
 
´ÖÖ.ÝÖÖȩ̂ üõÖ »ÖÖêÜÖÓ›êüü :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ´ÖÖ.³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö ³ÖÖê‡Ô¸ü µÖÖÓ®Öß ´ÖÖÓ›ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ 
†®Öã́ ÖÖê¤ü®Ö †ÖÆêü.  
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´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ üü :- ÃÖ¾ÖÖÓÔ®Öß ¤üÖê®Ö ×´Ö×®Ö™êü ÃŸÖ²¬Ö ˆ³Öê ¸üÖÆæü®Ö ÁÖ¬¤ÓüÖ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ Ûú¸üÖ¾Öß. 
 

(ÃÖ¾ÖÖÕ®Öß ¤üÖê®Ö ×´Ö×®Ö™êü ÃŸÖ²¬Ö ˆ³Öê ¸üÖÆæü®Ö ÁÖ¬¤ÓüÖ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ Ûêú»Öß.) 
 
´ÖÖ.¬Ö®ÖÓ•ÖµÖ †Ö»ÆüÖ™ü :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ÛúÖ»Ö“µÖÖ 18 ŸÖÖ¸üÜÖê»ÖÖ ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖ®Ö ê 
®Ö¾ÆêüŸÖ¸ü ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖÖ®Öê, Ûú¬Öß ®Ö¾Æêü ŸÖê •Ö®ÖÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ¾Ö¸ü“Öê ¤ãü:ÜÖ ×ÛúŸÖß ŸÖôûÖÝÖÖôûÖ¯ÖµÖÕŸÖ        
†ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ ŸµÖÖ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓ®ÖÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¤ü¸üÞÖßµÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö 
šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö †®µÖ ¸üÖ•ÖÛúßµÖ ¯ÖõÖÖÓ“Öê ®ÖêŸµÖÖÓ®ÖÖ ŸµÖÖŸÖ 
†Ö¤ü̧ üÞÖßµÖ ¿Ö ü̧¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö †ÃÖŸÖß»Ö, ´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß ÃÖÖÆêü²Ö †ÃÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÕ®Öß †Ö¯Ö»µÖÖ 
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ, ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ü̧Ö•ÖÛúÖ¸üÞÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÃÛéúŸÖß“Öê ¤ü¿ÖÔ®Ö, µÖÖ¤ü ‘Ö›ü¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. 
¸üÖ•ÖÛúÖ¸üÞÖ Ûú ü̧ŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü, ´Öã»µÖê ¾Ö ŸÖŸ¾Öê ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ šêü¾Öæ®Ö •µÖÖ¾Öêôûß 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ †×Ã´ÖŸÖê¾Ö¸ü“Ö ‘ÖÖ»ÖÖ ™üÖÛú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ŸµÖÖ¾Öêôûß“Ö ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ´ÖÖÞÖæÃÖ ‹Ûú       
—ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÆüÖŸÖ ®ÖÖÆüß. Æêü ÃÖ¾ÖÖÕ®Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö®ÖÖêÝÖŸÖÖŸÖæ®Ö ÃÖã̈ üÖ ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê»Öêü †ÖÆêü. 
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ®Öß ¸üÖ•ÖÛúÖ¸üÞÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ¸üÖÆæü®Ö ¸üÖ•ÖÛúÖ¸üÞÖ Ûú¿ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß®Öê Ûêú»Öê, ‘Ö›ü»Öê 
µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖ®Öê, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ´Ö®ÖÖ®Öê †®Öã³Ö¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ‹Ûú ÃÖÖ¬ÖÖ 
ÛúÖ™æÔü×®ÖÃ™ü ´ÖÖÞÖæÃÖ †®µÖÖµÖÖ“Öß ×“Ö¡Öê ¸êüÜÖÖ™üŸÖÖê. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ »ÖêÜÖÞÖßŸÖæ®Ö •ÖÖêÛúÃÖË ×»ÖÆæü®Ö ÃÖÓ¤êü¿Ö 
¤êü‰ú®Ö •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿Ö²¤üÖ¿Ö²¤üÖŸÖæ®Ö »ÖÖÜÖÖê ŸÖ¹ýÞÖÖÓ®ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ Ûú¹ý®Ö ´Ö¸üÖšüß ¸üŒŸÖ ¾Ö 
¸üÖÂ™Òǖ ÖḮ ÖÖ®Öê ³ÖÖ¸üÖ¾Öæ®Ö •ÖÖ‰ú®Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÛúÖÆüßŸÖ ü̧ß Ûêú»Öê ¯ÖÖÆüß•Öê †¿Öß ¬ÖÖ¸üÞÖÖ ŸµÖÖÓ®Öß ŸµÖÖŸÖæ®Ö 
×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûêú»Öß †ÖÆêü. ÜÖ-µÖÖ †£ÖÖÔ®Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÞµÖÖ®Öê ÃÖ¾ÖÖÕ®ÖÖ“Ö ´ÖÖêšêü ¤ãü:ÜÖ ÆüÖêŸÖê †ÖÆêü. ´ÖÖêšêü 
¤ãü:ÜÖ ÛúÖµÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ ü̧ ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖ•Öæ ¯Ö¸üÜÖ›ǖ ÖÞÖê ´ÖÖÓ›üÞÖÖ¸üÖ †ÃÖÖ ´ÖÖÞÖæÃÖ 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ÛúÖêÞÖß ˆ¸ü»Öê»ÖÖ ®ÖÖÆüß. »ÖÖêÛú¿ÖÖÆüß ŸÖŸ¾ÖÖÓ¾Ö¸ü 
¸üÖ•ÖÛúÖ¸üÞÖÛú¸üÞÖÖ¸êü Ã¾ÖŸÖ:“Öß ŸÖŸ¾Öê ‘Öê‰ú®Ö •ÖÖÞÖÖ¸êüü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ÃÖŸµÖ ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖßŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ 
´Ö®ÖÖ“Öê ¤ãü:ÜÖ ¤æü¸ü ÆüÖê‰ú®Ö, ÃÖŸµÖ ²ÖÖ•Öæ ¯Ö›üŸÖÖôæû®Ö ¬ÖîµÖÖÔ®Öê ŸÖê ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖÓ›üÞµÖÖ“Öê ¬ÖîµÖ Ô ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ 
ÆüÖêŸÖê. ¸üÖêÜÖšüÖêÛú ¯Ö¨üŸÖß®Öê ŸÖê ŸµÖÖÓ“Ö ê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´Öß Æêü ²ÖÖê»Ö»ÖÖê“Ö ®ÖÖÆüß, ´ÆüÞÖÖ»ÖÖ ê 
®ÖÖÆüß, †ÃÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖ¿Öß ®Ö¾ÆüŸÖê. †ÃÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ®ÖêŸÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ, ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖŸÖ µÖÖ¯Öãœêü ÆüÖêÞÖÖ¸ü 
®ÖÖÆüß. †ÃÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ®ÖêŸÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ®Öê †®Öã³Ö¾Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß ´ÆüÞÖæ®Ö †Ö¤ü¸üÞÖßµÖ ¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß 
¤üÖê®Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ̄ Öæ¾Öá ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê. †Ö´Ö“µÖÖÃÖÖ¸üÜµÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ ÛúÖµÖÔÛúŸµÖÖÕ®Öß 
†ÓŸÖ´Öã ÔÜÖ ÆüÖê‰ú®Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ¸üÖ•ÖÛúßµÖ ÃÖÓÃÛéúŸÖß ÜÖ¸üß ÛúÖµÖ †ÖÆêü Æêü ÜÖ·µÖÖ †£ÖÖÔ®Öê ×¿ÖÛæú®Ö 
‘ÖêŸÖ»Öê ¯ÖÖÆüß•Öê. ‹¾Öœüß Æüß ´ÖÖêšüß ´ÖÖÞÖÃÖê ‹Ûú´ÖêÛúÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•ÖÛúßµÖ ´ÖŸÖÖÓ¿Öß 
šüÖ´Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¯Öãœêü ŸÖê ‹Ûú´ÖêÛúÖÓ Ó“Öê ×´Ö¡Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ Æüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ÃÖÓÃÛéúŸÖß †ÖÆêü. Æêü µÖÖŸÖ 
×¤üÃÖæ®Ö µÖêŸÖê. ÜÖ¸êüŸÖ¸ü †Ö¤ü¸üÞÖßµÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÞµÖÖ®Öê ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Ö ê 
®ÖÖÆüßŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê †ÖŸÖÖê®ÖÖŸÖ ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. †®ÖêÛú ÝÖÖêÂ™üß ŸµÖÖÓ“µÖÖÛú›æü®Ö 
×¿ÖÛúÞµÖÖÃÖÖ¸üÜµÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ²Ö¸êü“Ö ²ÖÖê»ÖÞµÖÖÃÖÖ¸üÜÖê †ÖÆêü. †®ÖêÛú ®ÖÝÖ¸üÃÖê¾ÖÛú ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖŸÖê ¾µÖŒŸÖ 
Ûú¸üÞÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ´Öß ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê, ´ÖÖ—µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê †Ö¤ü̧ üÞÖßµÖ ×¤ü¾ÖÓÝÖŸÖ ®ÖêŸÖê ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö 
šüÖÛú¸êü µÖÖÓ®ÖÖ ³ÖÖ¾Ö¯ÖæÞÖÔ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖÖê.  
 
´ÖÖ.ÝÖÖȩ̂ üõÖ »ÖÖêÜÖÓ›êü :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ³ÖæÝÖÖê»Ö ‹êÛú»ÖÖ ®ÖÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ˆ•¾Ö»Ö †ÖÆêü. Ûêú¿Ö¾Ö ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö šüÖÛú¸êü ´ÆüÞÖ•Öê“Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬Ö®ÖÛúÖ ü̧ šüÖÛú¸êü 
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µÖÖÓ®Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×®ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖêšêü µÖÖêÝÖ¤üÖ®Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Öêôû“Öß ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖß †×ŸÖ¿ÖµÖ 
¾ÖÖ‡Ô™ü ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖß. ¤üÖ¤ü¸ü»ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÓŒŸÖß ˆšü¾Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÆãÓü›üÖ 
‘ÖêÞÖÖ-µÖÖÓ“Öß ÝÖÖœü¾ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ×´Ö¸ü¾ÖÞÖæÛú ÛúÖœü»Öß. ¯ÖÏ²ÖÖê¬Ö®ÖÛúÖ¸ü šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÜÖÖÞÖßŸÖæ®Ö, 
¾ÖÖÞÖßŸÖæ®Ö ‘Ö›ü»Öê»Öê †Ö¤ü¸üÞÖßµÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“Ö ê ¤üÖê®Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ̄ Öæ¾Öá ×®Ö¬Ö®Ö —ÖÖ»Öê. 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖÓ×³ÖÛúŸÖÖ ¾Ö œüÖëÝÖ µÖÖ“µÖÖ¾Ö ü̧ ¾ÖÖ“ÖÖ ±úÖê›üÞÖÖ¸üÖ ®ÖêŸÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ¤üÖê®Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæ®Ö 
¤æü¸ü¤ü¿ÖÔ®Ö¾Ö¸ü †Ö¯ÖÞÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖê †ÖÆüÖêŸÖ. 1956 “Öß †Öšü¾ÖÞÖ —ÖÖ»Öß.  ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ×“Ö¡Ö 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ö»Öê. ¯Öã®ÆüÖ ‹Ûú¤üÖ •Ö®Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öß †Öšü¾ÖÞÖ —ÖÖ»Öß. ¯Öãœêü Ûú¤üÖ×“ÖŸÖ ‹¾ÖœüÖ •Ö®ÖÃÖ´Öã¤üÖµÖ 
¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´Öôêû»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖ ®ÖÖÆüß. ¯ÖõÖ ÛúÖêÞÖŸÖÖÆüß †ÃÖæ ªÖ. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ®Öß ¯Ö¸üÜÖ›ǖ ÖÞÖê 
¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖÖÓ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›ü»Öß. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ®µÖÖÓ®ÖÖ ×¤ü»ÖÖÃÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ 
´Öã§üÖ ¯ÖÖÆüß»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ®Öß “Öôû¾Öôûß»ÖÖ ŸÖÖÛú¤ü ×¤ü»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß “Öôû¾Öôû, 
¸üÖ•ÖÛúßµÖ, ¾Öî“ÖÖ¸üßÛú “Öôû¾ÖôûßŸÖæ®Ö ŸµÖÖÓ®Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÜÖ›ü¯ÖÞÖÖ ÃÖÖê›ü»ÖÖ ®ÖÖÆüß. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö 
šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÞµÖÖ®Öê ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“Öê ´ÖÖêšêü ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. šüÖÛ¸êü Ûãú™æ Óü²ÖÖ¾Ö¸ü ¤ãü:ÜÖÖ“ÖÖ 
´ÖÖêšüÖ ›üÖëÝÖ¸ü ÛúÖêÃÖôû»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ǘ ÖêÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ ×»Ö»Öê̄ Öãœêü ÛúÖêÞÖÖ“Öê ÛúÖÆüß “ÖÖ»ÖŸÖ ®ÖÖÆüß. 
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ®ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÜÖÞÖß“µÖÖ ¹ý¯ÖÖ®Öê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖŒŸÖéŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖ®Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö 
¯ÖÏŸµÖêÛú ¾µÖŒŸÖß Ûú¬Öß“Ö ×¾ÖÃÖºþ ¿ÖÛúÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. 
 
´ÖÖ.¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ²ÖÖêÛú›ü :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“Öê ÛúÞÖÜÖ ü̧ ®ÖêŸÖê, ´Ö¸üÖšüß 
†Ö¾ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¤üÖ¤ü ¤êüÞÖÖ¸êü, ŸÖã́ Ö“µÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ †ÓŸÖ:Ûú¸üÞÖÖŸÖ †ÃÖÞÖÖ¸êü †Ö¤ü¸üÞÖßµÖ 
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü ŸÖã´ÆüÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ®ÖÖ ÃÖÖê›æü®Ö ÝÖê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÝÖê»Öê 2/3 ×¤ü¾ÖÃÖ —ÖÖ»Öê 
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ®Öß Ûú¬Öß ¸üÖ•ÖÛúÖ¸üÞÖÖ“µÖÖ ÜÖã“Öá»ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ Ûêú»ÖÖ ®ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ÃÖÓ‘Ö™ü®Öê“µÖÖ, 
×¿Ö¾ÖÃÖê®ÖÖ ¯ÖõÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö †Ö´Ö •Ö®ÖŸÖê»ÖÖ †Ö¬ÖÖ ü̧ ¤êüÞµÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö •µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß®Öê Ûêú»Öê.  
ÜÖ-µÖÖ †£ÖÖÔ®Öê ´Öã Ó²Ö‡ÔÃÖÖ¸üÜµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ´Ö ü̧Öšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖ»ÖÖ ‹Ûú ¾Öêôû ŸÖ¸üß ¯ÖÖê™ü³Ö¸ü 
†®®Ö ×´ÖôûÖ»Öê, ÃÖÓ̧ üõÖÞÖ ×´ÖôûÖ»Öê, ¸üÖÆüÞµÖÖÃÖÖšüß ‘Ö¸ü ×´ÖôûÖ»Öê. µÖÖÃÖÖšüß ÜÖ·µÖÖ †£ÖÖÔ®Öê µÖÖ 
®ÖêŸµÖÖ®Öê ´Öã Ó²Ö‡Ô ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ´Ö¸ üÖšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ“Öß ÝÖ¸ü•Ö ³ÖÖÝÖ¾Ö»Öß †ÃÖê ˆ¢Öã ÓÝÖ ®ÖêŸÖéŸ¾Ö ÆüÖêŸÖê. 
ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¯ÖõÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖê ¯ÖÏŸµÖêÛú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ, ´ÖÖÞÖÃÖÖ»ÖÖ »ÖÆüÖ®Ö †ÃÖÖê ¾ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏŸµÖêÛúÖ»ÖÖ 
Æü¾ÖêÆü¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™üÞÖÖ¸êü ®ÖêŸÖéŸ¾Ö ŸÖã´Ö“µÖÖ †Ö´Ö“µÖÖŸÖæ®Ö ÝÖê»Öê»Öê †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ¾Ö¸ü ¤ãü:ÜÖÖ“Öê ÃÖÖ¾Ö™ü, 
ÃÖÓÛú™ü †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ´ÆüÞÖæ®Ö Æêü ÃÖÖ¾Ö™ü ¾Ö ÃÖÓÛú™ü ¤æü¸ü ÆüÖêÞµÖÖÃÖÖšüß †Ö•Ö ‡£Öê ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ÃÖ³ÖÖ 
†ÖµÖÖê×•ÖŸÖ Ûú ü̧ŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. ´ÆüÞÖæ®Ö µÖÖ ×šüÛúÖÞÖß µÖÖ ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖ´Ö¬µÖê †Ö¤ü¸üÞÖßµÖ Ø“Ö“Ö¾Ö›ü 
×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê †Ö´Ö¤üÖ¸ü ÁÖß.»Öõ´ÖÞÖ •ÖÝÖŸÖÖ¯Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê, †Ö´Ö“µÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü 
ÃÖÓ‘ÖÖŸÖß»Ö †Ö´Ö •Ö®ÖŸÖê“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê, ®ÖÝÖ¸üÃÖê¾ÖÛú µÖÖ ®ÖÖŸµÖÖ®Öê ´ÖÖ—µÖÖ Ûãú™æ Óü²ÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Ö ê 
†Ö¤ü̧ üÞÖßµÖ Ûîú.²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ®ÖÖ ÁÖ ü̈ÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖÖê. ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü “Ö¸üÞÖß ¯ÖÏÖ£ÖÔ®ÖÖ 
Ûú¸üŸÖÖê Ûúß, ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸ´µÖÖ»ÖÖ “Öß¸ü ¿ÖÖÓŸÖß ¤êü¾ÖÖê.  
 
´ÖÖ.ŸÖÖ®ÖÖ•Öß ÜÖÖ›êü :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ²ÖÓ¬Öæ-³Ö×ÝÖØ®Ö®ÖÖê, †Ö•Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öê 
ÃÖ ü̧ÃÖê®ÖÖ¯ÖŸÖß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ×®Ö¬Ö®ÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß 
†¯ÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ‹¾Öœêü“Ö ÃÖÖÓÝÖê»Ö Ûúß, ´Öß ÃÖã̈ üÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ ‹Ûú “ÖÖÆüŸÖÖ †ÖÆêü. 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö †Ö¤ü¸ü †ÃÖÞÖÖ¸üÖ, ŸµÖÖÓ“Öê ®ÖêŸÖéŸ¾ÖÝÖãÞÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ 
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö ×¿Ö¾Ö•ÖµÖÓŸÖß ÃÖÖ•Ö¸üß Ûú¸üÞÖê †ÃÖê ˆ¯ÖÛÎú´Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ‹ÛêúÛúÖôûß ¾ÖÖ™üÖµÖ“Öê 
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†Ö¯ÖÞÖ ¤êüÜÖß»Ö ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“Öß ¿ÖÖÜÖÖ †Öê̄ Ö®Ö Ûú¸üÖ¾Öß. ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ ü̧ÜµÖÖ ´Öã»ÖÖ®Öê ŸÖÃÖÖ ¯ÖÏµÖŸ®Ö 
¤êüÜÖß»Ö Ûêú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÞÖ Ã£ÖÖ×®ÖÛú ®ÖêŸµÖÖ Ó®Öß ¾Öêôû ×¤ü»ÖÖ ®ÖÖÆüß. —ÖÖê̄ Ö›ü¯Ö¼üß ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö 
ÛúÖµÖÔÛúŸÖÖÔ ´ÆüÞÖæ®Ö ŸµÖÖÛúÖôûÖŸÖ ¿ÖÖÜÖÖ †Öê̄ Ö®Ö Ûêú»Öß ®ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ 
´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®ÖÖÜÖÖ»Öß ŸµÖÖ“Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ÛúÖ´Ö Ûú ü̧ŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ÃÖêŒ™ü¸ü 22“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ÛúÖ´Ö 
Ûú¸üÖµÖ“Öê ®ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö´Ö“µÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖêÝÖÖµÖÖêÝÖÖ®Öê ´ÖÓ›ü»Ö †ÖµÖÖêÝÖ †Ö»ÖÖ. ´ÖÖÝÖÖÃÖ¾ÖÝÖáµÖÖÓ®ÖÖ ÃÖÓ¬Öß 
×´ÖôûÖ¾Öß ´ÆüÞÖæ®Ö ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ÛúÖµÖÔÛúŸÖÖÔ ´ÆüÞÖæ®Ö ×®Ö¾Ö›üÞÖæÛúß»ÖÖ ˆ³ÖÖ ¸üÖÆüß»ÖÖê. ŸµÖÖ¾Öêôûß 
†Ö¤ü̧ üÞÖßµÖ †×•ÖŸÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ×ŸÖÛúß™ü ×¤ü»Öê, ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ÛúÖÑÝÖÏêÃÖ, ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß ÛúÖÑÝÖÏ êÃÖ ¯ÖõÖÖ“µÖÖ 
¾ÖŸÖß®Öê ÛúÖ´Ö Ûú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ †Ö¤ü ü̧ÞÖßµÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü Æêü ÛúÖêÞÖŸµÖÖ ¯ÖõÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ 
×¾Ö“ÖÖ¸ü ®Ö Ûú¸üÞÖÖ¸üÖ ÜÖÓ²Öß¸ü ®ÖêŸÖÖ. ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ, ü̧Ö•µÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö. †Ö¯Ö»ÖÖ šüÖÛú ü̧ß ³ÖÖÂÖêŸÖ 
†Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü¾Ö»ÖÖ. •Öã®µÖÖ ¸êü»¾Öê £ÖÖÓ²Ö¾ÖÖµÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ÆüÖÆüÖÛúÖ¸ü ´ÖÖ•ÖÖµÖ“ÖÖ. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö 
×ÆüŸÖÖ“µÖÖ¯Öãœêü ®ÖêŸÖÖ Ûú¬Öß ÝÖê»Öê»ÖÖ ®ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ ü̧“Ö ÝÖê»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ´Öã Ó²Ö‡ÔÃÖÖ¸üÜµÖÖ ¿ÖÆü ü̧ÖŸÖ 
¯Ö¸ü¯ÖÏÖÓ×ŸÖµÖÖÓ“Öß ÝÖ¤üá ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÃÖÖ¸üÜÖê ®ÖêŸÖéŸ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Ö¸üÖšüß 
´ÖÖÞÖÃÖÖ»ÖÖ ×ŸÖ£Öê Ã£ÖÖ®Ö †ÖÆêü. ´Öß ÛúÖÆüß ÛúÖ´ÖÖ×®Ö×´Ö¢ÖÖ®Öê ´Öã Ó²Ö‡Ô»ÖÖ ÝÖê»Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ¯Ö× ü̧ÃÖ ü̧ÖŸÖ 
²ÖÖÆêüºþ®Ö †Ö»Öê»Öê »ÖÖêÛú •ÖµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÆüÞÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖ²Ö ü̧ÖµÖ“Öê. †Ö•Ö ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ“ÖÖ 
“ÖêÆü¸üÖ ˆŸÖ¸ü»µÖÖÃÖÖ¸üÜÖê —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ÝÖê»µÖÖ´Öãôêû ˆªÖ“µÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ †ÃÖê ®ÖêŸÖéŸ¾Ö 
¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³ÖÞµÖÖ“Öß ÝÖ¸ü•Ö †ÖÆêü. ¯ÖõÖÖÓ“Öß ¤êü¾ÖÖÞÖ‘Öê¾ÖÖÞÖ Ûú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ †Ö¤ü̧ üÞÖßµÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü 
ÃÖÖÆêü²Ö †ÃÖŸÖß»Ö, ˆ¨ü¾Ö šüÖÛú¸êü †ÃÖŸÖß»Ö, ¸üÖ•µÖÖŸÖ, ¤êü¿ÖÖŸÖ “ÖÖÓÝÖ»Öê ÛúÖ´Ö Ûú ü̧ÖµÖ“Öê, ŸÖê Ûú¸üŸÖ 
†ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ®Öê ¤æü¸ü¤ü¿ÖÔ®Ö¾Ö¸ü ¯ÖÖÆüß»Öê Ûúß ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ®ÖÖ ¤êüÜÖß»Ö 
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü¸ü †Ö¤ü̧ ü †ÃÖæ®Ö ŸµÖÖ ×šüÛúÖÞÖß †ÖêôûÜÖ ¤êüÜÖß»Ö †ÖÆêü. ‹¾Öœêü“Ö 
ÃÖÖÓÝÖê»Ö, ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÞµÖÖ®Öê •Öß ¯ÖÖêÛúôûß ×®Ö´ÖÖÔÞÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü, †Ö‡Ô •ÖÝÖ¤Óü²Öê»ÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔ®ÖÖ Ûú¸üŸÖÖ ê 
Ûúß, †ÃÖê“Ö ‹Ûú ÜÖÓ²Öß¸ü ®ÖêŸÖéŸ¾Ö ×®Ö´ÖÖÔÞÖ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖÆüß•Öê. •ÖµÖØÆü¤ü •ÖµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü!         
 
´ÖÖ.¿Ö×´Ö´Ö ¯ÖšüÖÞÖ :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö,  †•Öæ®ÖÆüß ŸµÖÖ“Öê ¤ãü:ÜÖ ¾ÖÖ™üŸÖê †ÖÆêü. †•Öæ®ÖÆüß •Ö®Ö  
ÃÖÖÝÖ ü̧ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Ö®Ö“ÖõÖæÓÃÖ´ÖÖê¹ý®Ö •ÖÖŸÖ ®ÖÖÆüß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ´Ö®ÖÖ´Ö®ÖÖŸÖ ‘Ö¸ü Ûú¹ý®Ö ü̧ÖÆüß»Öê»Öê, 
´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ“µÖÖ ´Ö®ÖÖ¾Ö¸ü †×¬Ö¸üÖ•µÖ ÝÖÖ•Ö×¾Ö»Öê»Öê †Ö¤ü̧ üÞÖßµÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“Ö ê 
×®Ö¬Ö®Ö —ÖÖ»Öê ŸÖêÆüß †ÖÝÖóµÖÖ¾ÖêÝÖóµÖÖ ¯Ö×¸üÃ£ÖßŸÖßŸÖ. †Ö¯ÖÞÖ ¯ÖÖÆüß»ÖêŸÖ, Ûú¬Öß ®Ö¾Æêü ŸÖÖ ê ¯ÖÏ“ÖÓ›ü 
†ÃÖÖ •Ö®ÖÃÖÖÝÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖ¯ÖÖê™üß, ×®ÖÂšêü¯ÖÖê™üß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖŒŸÖß¯ÖÖê™üß ŸµÖÖ“Ö×šüÛúÖÞÖß •Ö´ÖÖ       
—ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ®Ö †ÃÖê ÜÖǣ Ö ´ÖÖêšêü ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê»Öê ®ÖÖÆüß ¯Ö¸ÓüŸÖæ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ®µÖÖÓÃÖÖšüß, 
ÝÖÖȩ̂ üÝÖ¸üß²ÖÖÓÃÖÖšüß. •Öê ®ÖêŸÖ ê ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖÃÖÖšüß ®Ö¾ÆüŸÖê, ±úŒŸÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖÖÓÃÖÖšüß“Ö ®ÖêŸÖéŸ¾Ö Ûú¸üÖ¾Öê. 
¯ÖãœüÖ¸üß¯ÖÞÖÖ Ûú ü̧Ö¾ÖÖ †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ, ÃÖÓ́ ÖŸÖß ÆüÖêŸÖß. •µÖÖ¾Öêôûß †Ö¤ü¸üÞÖßµÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ®Öß 
×¿Ö¾ÖÃÖê®ÖÖ ÃÖã¹ý Ûêú»Öß, ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÆüÖêŸÖê ŸÖê ¯ÖÖ®Ö¯Ö¼üß¾ÖÖ»Öê, šüÖêÛêú ´ÖÖ¸üÞÖÖ¸êü. 
ÃÖÖ´ÖÖ®µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ®µÖÖ»ÖÖ ‘Öê‰ú®Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÜÖÖ»Ö“Öß ÛúÖ´Öê Ûú¸üÞÖÖ¸êü ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ¿Öß 
®ÖÖôû •ÖÖê›ü»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ®Ö ŸÖê ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³Öê̄ ÖµÖÕŸÖ Æêü »ÖÖêÛú ŸµÖÖ¾Öêôûß ×®Ö¾Ö›æü®Ö 
†Ö»Öê. ÆüÖ ÜÖǣ Ö ´ÖÖêšüÖ ¬ÖŒÛúÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖÖÓ®ÖÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖõÖ •ÖÖÝÖÖ —ÖÖ»ÖÖ 
ÆüÖêŸÖÖ Æê ×¾ÖÃÖºþ®Ö “ÖÖ»ÖÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ®µÖÖÓ“Öê ®ÖêŸÖê ´ÆüÞÖæ®Ö ŸÖê ¯Öãœêü †Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. 
ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¯Ö¤üÖ“Öß †¯ÖêõÖÖ ®Ö Ûú¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓ®Öß ÃÖÓ¯ÖæÞÖÔ ®ÖêŸÖéŸ¾Ö, ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖ“Öê ®ÖêŸÖéŸ¾Ö, 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ, Ûëú¦üÖŸÖ •µÖÖ¾Öêôûß ¯Öã̧ üÖêÝÖÖ´Öß ¤ü»ÖÖÓ“µÖÖ ‡ŸÖ ü̧ ¯ÖõÖÖÓ“Öê ÃÖ¸üÛúÖ¸ü ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ¾Öêôûß ÃÖã̈ üÖ 
‹Ûú ¯ÖÏÛúÖ¸êü ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸ëü®Öß ÆüÖê»›ü šêü¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ¸üÛúÖ¸ü¾Ö¸ü Ûú´ÖÖÓ›ü šêü¾Ö»Öß 
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ÆüÖêŸÖß. ŸÖê ÜÖǣ Ö ´ÖÖêšüß ÆüÃŸÖß ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ÛúÖêÞÖÖ»ÖÖÆüß ®Ö ‘ÖÖ²Ö ü̧ŸÖÖ ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖŸÖ, ŸÖê ÜÖ¸üÖ êÜÖ¸ü 
»ÖÖêÛúÖÓ“µÖÖ ÛúÖôû•ÖÖ»ÖÖ ×³Ö›üŸÖ †ÃÖê. †®ÖêÛúÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖÛúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾ÖêÝÖôêû ÆüÖêŸÖ ê. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÛú›êü 
¯Ö¤ü ®ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ‹Ûú´ÖÖ¡Ö ÜÖ¸êü Ûúß ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖŸÖßŸÖ •Ö®´Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖÞÖÃÖÖ»ÖÖ, ´Ö¸üÖšüß¿Öß ‡´ÖÖ®Ö 
¸üÖÜÖ»Öê»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖÓ®ÖÖ ŸÖê Ûú¬ÖßÆüß ®ÖÛúÖê¿Öê ®Ö¾ÆüŸÖê, Æü¾ÖêÆü¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖŸÖß¿Öß 
‡´ÖÖ®Ö ¸üÖÜÖÖ ÆüÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ¤êüŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ“µÖÖ È¤üµÖ ÃÖ´ÖÏÖ™üÖ»ÖÖ ¿ÖŸÖ¿Ö: ¯ÖÏÞÖÖ´Ö Ûú¸üŸÖê. 
¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ®ÖÖ “Öß¸ü ¿ÖÖÓŸÖß ¤êü¾ÖÖê. ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÜÖ¸êüŸÖ¸ü üÃ¾ÖÝÖÖÔŸÖ •ÖÖÝÖÖ ¤êü¾ÖÖ ê †¿Öß 
¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü “Ö¸üÞÖß ¯ÖÏÖ£ÖÔ®ÖÖ Ûú¸üŸÖê. 
 
´ÖÖ.†×À¾Ö®Öß ×“ÖÜÖ»Öê :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ØÆü¤æü Èü¤üµÖ ÃÖ´ÖÏÖ™ü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü †Ö•Ö 
†Ö¯Ö»µÖÖŸÖ ®ÖÖÆüßŸÖ. ®ÖŒÛúß“Ö ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ“µÖÖ ´Ö®ÖÖŸÖ •ÖÖÝÖÖ Ûú¹ý®Ö ÝÖê»Öê. ×™ü¾Æüß¾Ö¸ü ‹¾ÖœüÖ 
´ÖÖêšüÖ •Ö®ÖÃÖ´Öã¤üÖµÖ ÃÖ¾ÖÖÕ®Öß ²Ö×‘ÖŸÖ»ÖÖ. †ÃÖê ´ÖÆüÖ®Ö ¾µÖ×ŒŸÖ´ÖŸ¾Ö ¯Öã®ÆüÖ ®Ö ÆüÖêÞÖê. µÖÖ ´ÖÆüÖ®Ö 
®ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ ´Ö®ÖÃÖê ¯ÖõÖÖŸÖ±ìú, ´ÖÖ—µÖÖ ¾ÖÖò›üÖÔÛú›æü®Ö ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖê.   
 
´ÖÖ.†Ö¸ü.‹ÃÖ.Ûãú´ÖÖ¸ü :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ´Öã Ó²Ö‡Ô“µÖÖ †¸ü²Öß ÃÖ´Öã¦üÖ»ÖÖÆüß »ÖÖ•Ö¾Öê»Ö †ÃÖê 
ÃÖÓÜµÖê®Öê ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ¸üÖÆæü®Ö ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Ö¸üŸÖ µÖÖ †¿ÖÖ »ÖÖÜÖÖê ‘ÖÖêÂÖÞÖÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †ŸµÖÓŸÖ 
ÃÖÓ¾Öê¤ü®Ö¿Öß»Ö ÆüÖê‰ú®Ö ²ÖÖê»ÖŸÖÖÆêüŸÖ, †ÃÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ü̧Ö•ÖÛúßµÖ ³ÖæÝÖÖê»ÖÖŸÖ ¯Ö×Æü»µÖÖÓ¤üÖ †ÃÖê 
†×ŸÖ¿ÖµÖ ¤ãüÙ´Öôû ×“Ö¡Ö ×¤üÃÖ»Öê. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ®Öß †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü •Öê Ûêú»Öê, ŸµÖÖ“ÖÖ “ÖÖÓÝÖ»ÖÖ †³µÖÖÃÖ 
Ûú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÝÖê»Ö. ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ®Öß ´Ö¸üÞÖÖ“µÖÖ ¤üÖ ü̧ÖŸÖæ®Ö µÖÖ¾Öê ´ÆüÞÖæ®Ö ¤üÖê®Ö ×¤ü¾ÖÃÖ µÖ–Ö µÖÖÝÖ “ÖÖ»Öæ 
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÖÆüß»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖŸÖÖêÁÖß²ÖÖÆêü¸ü ¤ü¿ÖÔ®ÖÖÃÖÖšüß ÛúÖµÖÔÛúŸÖì ÛúÃÖê ˆ³Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê ¯ÖÖÆüß»Öê 
†ÖÆêü. ®ÖêŸÖÖ, ÛúÖµÖÔÛúŸÖÖÔ µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö †ÓŸÖ¸ü ÃÖÓ̄ Öæ®Ö •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ®Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ Èü¤üµÖÖŸÖ ÛúÖµÖÔÛúŸÖÖÔ 
¤êü¾Ö ¹ý¯ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¿Ö²¤ü ŸµÖÖÓ“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ, ³ÖÖ¾Ö®ÖÖ ÛúÖµÖÔÛúŸµÖÖÔ Ó“µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÛúÖµÖÔÛúŸµÖÖṌ Ö¬µÖê •Öê 
¸üÃÖÖµÖ®Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü ŸÖê ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ¸üÃÖÖµÖ®Ö †ÖÆêü. ÛúÖµÖÔÛúŸµÖÖÔ“Öß Ûú¾Ö“ÖÛã Óú›ü»Öê 
²ÖÖÓ¬ÖÞÖÖ¸üÖ ®ÖêŸÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 1966 ´Ö¬µÖê ×¿Ö¾ÖÃÖê®ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö®Ö Ûú¹ý®Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ ´Ö®ÖãÂµÖÖ»ÖÖ 
¸üÖ•ÖÛúÖ¸üÞÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖ¾Ö»Öê. µÖÖ ´ÖÆüÖ®Ö ®ÖêŸµÖÖ»ÖÖ ÛúÖê™üß-ÛúÖê™üß ¯ÖÏÞÖÖ´Ö Ûú ü̧ŸÖÖê. 
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Ö¸üŸÖ µÖÖ“Ö ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖŸÖ µÖÖ. 
 
´ÖÖ.®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ ²Ö×Æü̧ ü¾ÖÖ›êü :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ØÆü¤æü Èü¤üµÖ ÃÖ´ÖÏÖ™ü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“Öê 2 
×¤ü¾ÖÃÖÖÓ̄ Öæ¾Öá ×®Ö¬Ö®Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ †Ö¤ü ü̧ÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖÖêµÖ. ÃÖ®Ö 
1960-62 ¤ü̧ ǘ µÖÖ®Ö ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖæÃÖ •ÖÝÖŸÖÖê ÛúÖ ®ÖÖÆüß, ŸµÖÖ“µÖÖ †×ÃŸÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿®Ö 
×®Ö´ÖÖÔÞÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß 66 ÃÖÖ»Öß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ®Öß ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“Öß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ 
Ûêú»Öß. ´Öã Ó²Ö‡ÔŸÖß»Ö ´Ö ü̧Öšüß ´ÖÖÞÖæÃÖ Ûú»ÖÖÛúÖ¸ü †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß, ×ÝÖ¸üÞÖß ÛúÖ´ÖÝÖÖ ü̧ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß 
×•Ö£Öê-×ŸÖ£Öê ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖæÃÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ¸üõÖÞÖ ¤êüÞµÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö ŸµÖÖÓ®Öß Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü. 
¯Öæ¾Öá ŸÖê ×“Ö¡ÖÛúÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ¾µÖÓÝÖ×“Ö¡ÖÛúÖ¸üßŸÖÖ ±úÖ¸ü †¾Ö‘Ö›ü ÛúÖ´Ö †ÖÆêü. ›êü×¾Æü›ü, †Ö¸ü.Ûêú.»Öõ´ÖÞÖ 
†¿Öß ¾µÖÓÝÖ×“Ö¡ÖÛúÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ ±úÖ¸ü Ûú´Öß †ÖÆêü. ¾ÖŸÖỐ ÖÖ®Ö¯Ö¡Ö ¾ÖÖ“ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö 100 
†ÝÖÏ»ÖêÜÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üß®Öê ‹Ûú ¾µÖÓÝÖ×“Ö¡Ö ‡ŸÖÛúÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ®µÖ 
¾µÖÓÝÖ×“Ö¡ÖÛúÖ ü̧Ö®Öê ÛúÖœü»Öê»Öê ×“Ö¡Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú ¯Ö× ü̧¾ÖŸÖÔ®Ö ‘Ö›ü¾Öæ ¿ÖÛúŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ •ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö¸ü †®ÖêÛú 
»ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ “ÖãÛúß“µÖÖ ¾ÖŸÖÔ®ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ®Öß ¾µÖÓÝÖ×“Ö¡Öê ÛúÖœü»Öê»Öß 
ÆüÖêŸÖß. †Ö•Ö ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖŸÖæ®Ö ×®Ö‘Öæ®Ö ÝÖê»Ö ê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü —ÖÖ»Öê»Öß ³Öê™üß“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÝÖ 
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ÃÖÖÓÝÖÖ¾ÖÖÃÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖêµÖ. ×¿Ö¾ÖÃÖê®ÖêŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö Ûêú»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ‹ÛúÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß ´Ö»ÖÖ ±úÖê®Ö †Ö»ÖÖ, 
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ˆ¨ü¾Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“µÖÖÛú›êü •ÖÖµÖ“Öê †ÖÆêü. ´ÖÖŸÖÖêÁÖß ¾Ö¸ü ÝÖê»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ×ŸÖ£Öê ÜÖÖÃÖ¤üÖ¸, 
†Ö´Ö¤üÖ¸üü ¯ÖÖ×™ü»Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. •µÖÖ¾Öêôûß ˆ¨ü¾Ö šüÖÛú¸êü ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖŸÖ: 
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÛú›êü ‘Öê‰ú®Ö ÝÖê»Öê, Ûú¬Öß ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ®ÖÖÆüß, Ûú¬Öß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ 
ÃÖã̈ üÖ ‹êÛú»Öß ®ÖÖÆüß, ¯Öê̄ Ö¸ü´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÜÖæ¯Ö ¾ÖÖ“Öü»Öê ÆüÖêŸÖê. ×ŸÖ£Öê ÛúÖêÞÖß ®Ö¾ÆüŸÖê. ´Öß, 
†Ö¯¯ÖÖ ²ÖÖ¸üÞÖê, ®ÖãÛúŸÖê“Ö ×®Ö¾Ö›æü®Ö †Ö»Öê»Öê ÜÖÖÃÖ¤üÖ¸ü †Öœüôû¸üÖ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖê¾ÖÛú £ÖÖ¯ÖÖ 
µÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ®Öß ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê, ¯ÖãÞµÖÖŸÖæ®Ö †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ, “ÖÆüÖ¯ÖÖÞÖß †ÖÞÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê. ŸµÖÖÓ®Öß 
†Ö´Ö“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×´Ö×¿Ûú»Ö ÝÖ¯¯ÖÖ Ûêú»µÖÖ. 15-20 ×´Ö×®Ö™üÖÓŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖê¾ÖÛú “ÖÆüÖ ‘Öê‰ú®Ö †Ö»ÖÖ. 
´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ÆüÖ ÃÖÝÖóµÖÖŸÖ †Ö®ÖÓ¤üÖ“ÖÖ õÖÞÖ ÆüÖêŸÖÖ. †ÃÖÖ £ÖÖȩ̂ ü ®ÖêŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖŸÖæ®Ö ÝÖê»ÖÖ 
†ÖÆêü. ÃÖÓ̄ ÖæÞÖ Ô ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÖȩ̂ üÛúÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ—µÖÖ Ûãú™æ Óü²ÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê, ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü 
¾ÖÖò›üÖÔ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ®ÖÖ ³ÖÖ¾Ö¯ÖæÞÖÔ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖÆüŸÖÖê. 
 
´ÖÖ.†•ÖµÖ ÃÖÖµÖÛú ü̧ :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ÜÖ¸êüŸÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö †Ö´Ö“µÖÖŸÖæ®Ö ×®Ö‘Öæ®Ö ÝÖê»Öê †ÃÖ»Öê 
ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ®Öß ÛúÖÆüß ¬ÖÖȩ̂ üÞÖê ‘ÖÖ»Öæ®Ö ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. •ÖÃÖÖ ²ÖÖê»Ö ŸÖ¿Öß “ÖÖ»Ö. Æêü“Ö ¬ÖÖȩ̂ üÞÖ ¯ÖÖôæû®Ö 
µÖÖ ˆŒŸÖß¯ÖḮ ÖÖÞÖê ×¿ÖÛú¾Ö»Öê †ÖÆêü. †Ö´Æüß ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ®ÖŒÛúß“Ö †®ÖãÛú¸üÞÖ Ûú¹ý. ‡£Öê ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ 
¯ÖÃÖÖµÖ¤üÖ®Ö ×»Ö×Æü»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÓŒŸÖß †ÖÆêüŸÖ •ÖÖê •Öê ¾ÖÖÓ”ûß»Ö ŸÖÖê ŸÖê »ÖÖÆüÖê. ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖÞÖê“Ö 
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ®Öß Ã¾ÖŸÖ:Ûú×¸üŸÖÖ Ûú¬Öß“Ö ÛúÖÆüß šêü¾Ö»Öê ®ÖÖÆüß. ¯ÖÏŸµÖêÛúÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ®Öß •Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê ŸÖ ê 
×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖÝÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 4 ÛéúÂÞÖÖ®ÖÝÖ¸ü ¾ÖÖò›üÖÔ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖÆüŸÖÖê.    
 
´ÖÖ.ÃÖÓ̄ ÖŸÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ×¤ü.17 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 2012 ¸üÖê•Öß ¤ãǖ ÖÖ¸üß 3.33 
×´Ö×®Ö™üÖÓ®Öß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“Öê ×®Ö¬Ö®Ö —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ®Öß ”ûÖê™ü¶Ö-”ûÖê™ü¶Ö »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ ‘Ö›ü¾Ö»Öê. 
ÃÖÖÆêü²Ö †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÛúÖµÖ´Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖ ÆüÖêŸÖê, 80% ÃÖ´ÖÖ•ÖÛúÖ ü̧ÞÖ ¾Ö 20% ¸üÖ•ÖÛúÖ ü̧ÞÖ. µÖÖ“Ö´Öãôêû ´Öß 
†Ö•Ö µÖÖ ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖê †ÖÆêü. ÃÖÖÆêü²Ö ÝÖê»Öê»Öê ®ÖÃÖæ®Ö †Ö´Ö“µÖÖ Èü¤üµÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö´Ö“µÖÖ 
Ûãú™æ Óü²ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê, £Öê¸üÝÖÖ¾Ö ¾ÖÖò›üÖÔ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê, ×¿Ö¾ÖÃÖê®ÖÖ ¾Ö ¿ÖÆü̧ üÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê ²ÖÖôûÖÃÖÖÆ êü²Ö 
šüÖÛú¸êü µÖÖÓ®ÖÖ ³ÖÖ¾Ö¯ÖæÞÖÔ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖÆüŸÖÖê. 
 
´ÖÖ.®ÖÖ®ÖÖ »ÖÖëœêüü :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, Ûîú.²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú ü̧ê µÖÖÓ®ÖÖ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖ 
†ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ÜÖ·µÖÖ †£ÖÖÔ®Öê ¤ãü:ÜÖ ÆüÖêŸÖê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß †®ÖêÛú ¾ÖÂÖì ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö»Ö ê»ÖÖ †ÖÆêü. 
ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü µÖã×®ÖµÖ®Ö“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÖÓ³ÖÖôûŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ, ´ÖØÆü¦üÖ ´Ö¬µÖê ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü ®ÖêŸÖéŸ¾Ö Ûú¸üŸÖ 
†ÃÖŸÖÖ®ÖÖ †®ÖêÛú šüÖêÃÖ ×®ÖÞÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ÃÖã×¯ÖÏµÖÖ ÃÖãôêû ×Æü“Öê ÃÖÖÃÖ¸êü ÛÓú¯Ö®Öß“Öê ´Öò®ÖêØ•ÖÝÖ 
›üÖµÖ¸êüŒ™ü¸ü. ¤üÖ¤üÖ ŸµÖÖÓ“Öê •Ö¾Öôû“Öê ®ÖÖŸÖ»ÖÝÖ. ÃÖãôêû ÃÖÖÆêü²Ö ¾Ö šüÖÛú¸êü ÃÖÖÆêü²Ö ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿®Ö 
‹Ûú¡Ö ²ÖÃÖæ®Ö ÃÖÖê›ü¾ÖÖµÖ“Öê. ÃÖãôêû ÃÖÖÆêü²Ö ¾Ö ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê ‡ŸÖÛêú •Ö¾Öôû“Öê ÃÖÓ²Ö Ó¬Ö †ÖÆêüŸÖ Æêü 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ®Öê ›üÖêóµÖÖ®Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÖÆêü. ÛúÖÓ¤ü¾Ö»Öß ‡£Öê ÛúÖÆüß ÛúÖ´ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ÝÖê»ÖÖêŸÖ¸ü ´ÖØÆü¦üÖ 
‡Ó×•Ö×®Ö†Ø¸üÝÖ ÛÓú¯Ö®Öß´Ö¬µÖê ®µÖÖµÖ ×´ÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü ®ÖêŸÖÖ ´ÆüÞÖæ®Ö µÖÖ õÖê¡ÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß †×ŸÖ¿ÖµÖ •Ö¾Öôû“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêŸÖê. †ÃÖÓÜµÖ ×»Ö›ü̧ ü ŸµÖÖÓ®Öß ŸÖµÖÖ¸ü Ûêú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖÛú›êü 
¯Ö¸üÜÖ›ü ®ÖêŸÖéŸ¾Ö ÆüÖêŸÖ ê. ×¤ü»Öê»ÖÖ ¿Ö²¤ü ¯ÖÖôûÞÖÖ¸êü, Ûú¬Öß ²ÖÖê»Ö»Öê»ÖÖ ¿Ö²¤ü ´ÖÖ‘ÖÖ¸üß ‘ÖêŸÖ ®Ö¾ÆüŸÖ ê. 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ “ÖÖÓÝÖ»Öê ®ÖêŸÖéŸ¾Ö ×¤ü»Öê. ÛúÖôûÖ“Öß ÝÖ ü̧•Ö ´ÆüÞÖæ®Ö ´Öã Ó²Ö‡ÔŸÖ ÜÖ·µÖÖ †£ÖÖÔ®Öê ŸµÖÖÓ“Öß 
ÝÖ¸ü•Ö ÆüÖêŸÖß. ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“ÖÖ •Ö®´Ö ÆüÖ“Ö ´Öãôûß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÖšüß —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ´Öã Ó²Ö‡Ô Æüß †ÖÙ£ÖÛú 
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¸üÖ•Ö¬ÖÖ®Öß †ÖÆêü. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖ®Öê †ÃÖê ®ÖêŸÖéŸ¾Ö ×®Ö´ÖÖÔÞÖ —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ 
•ÖÖÞµÖÖ´Öãôêû Æüß ¯ÖÖêÛúôûß ³Ö¹ý®Ö ÛúÖœüÞµÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“µÖÖ ®ÖêŸµÖÖÓ®Öß Ûêú»Öê ¯ÖÖÆüß•Öê. Æüß“Ö 
ÜÖ¸üß †¯ÖêõÖÖ šêü¾Öæ®Ö ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖÖê. 
 
´ÖÖ.×ÃÖ´ÖÖ ±ãúÝÖê :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ´Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²Ö¸üß“Ö ¾ÖÂÖì ÛúÖ´Ö Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü. 
ŸµÖÖÓ“Öê †Ö×¿Ö¾ÖÖÔ¤ü ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖšüß¿Öß †•Öæ®ÖÆüß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ®Öß ÆüÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ÆüÖ ÝÖ¸üß²Ö †ÃÖÖ Ûú¬Öß 
×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûêú»ÖÖ ®ÖÖÆüß, ÃÖÝÖóµÖÖÓ®ÖÖ ÃÖ´ÖÖ®Ö ®µÖÖµÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÞÖæ®Ö ŸÖ¸ü ‡ŸÖÛúÖ ´ÖÖêšüÖ 
•Ö®ÖÃÖ´Öã¤üÖµÖ •Ö´Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖ ®ÖêŸµÖÖÃÖÖšüß ‡ŸÖÛúÖ •Ö®ÖÃÖ´Öã¤üÖµÖ •Ö´Ö»Ö ê»ÖÖ 
®Ö¾ÆüŸÖÖ, µÖÖ¯ÖãœêüÆüß •Ö´ÖÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. ´Öî¡Öß Ûú¿Öß •Ö¯ÖÖ¾Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖÛú›æü®Ö ×¿ÖÛúÖ¾Öê. ¯ÖõÖÖ¯Ö×»ÖÛú›êü 
¸üÖÆæü®Ö ŸµÖÖÓ“Öß ´Öî¡Öß ÆüÖêŸÖß. †¿ÖÖÓ¿Öß ´Öî¡Öß Æêü“Ö ŸµÖÖÓ“Öê †Ö¾ÆüÖ®Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÞµÖÖ®Ö ê 
×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê´Ö¬µÖê ¯ÖÖêÛúôûß ×®Ö´ÖÖÔÞÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ‹Ûú“Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔ®ÖÖ Ûú¸üŸÖê Ûúß, Æüß ¯ÖÖêÛúôûß ³Ö¹ý®Ö 
ÛúÖœüÞµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ŸÖÖÛú¤ü ¤êü¾ÖÖê. †ÃÖÖ ®ÖêŸÖÖ ¯Öã®ÆüÖ ÆüÖêÞÖê ¿ÖŒµÖ ®ÖÖÆüß. ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ¾ÖÖò›üÖÔ“µÖÖ 
¾ÖŸÖß®Öê, ´ÖÖ—µÖÖ¾ÖŸÖß®Öê ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖê.  
 
´ÖÖ.¿ÖÖ¸ü¤üÖ ²ÖÖ²Ö¸ü :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü ¤üÖê®Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ̄ Öæ¾Öá †Ö¯Ö»µÖÖŸÖæ®Ö 
×®Ö‘Öæ®Ö ÝÖê»Öê µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Ö“ÖÖ †•Öæ®ÖÆüß ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ²ÖÃÖŸÖ ®ÖÖÆüß. ŸÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ®ÖÖÆüßŸÖ¸ü ³ÖÖ ü̧ŸÖÖ“Öê 
»ÖÖ›üÛêú ®ÖêŸÖéŸ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ®µÖ ÛúÖµÖÔÛúŸÖÖÔ †Ö•Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Öãôêû ÜÖÖÃÖ¤üÖ¸ü ÃÖã̈ üÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ 
†ÖÆêü. †Ö•Ö“ÖÖ ¯ÖãÞÖê-´Öã Ó²Ö‡Ô ÆüÖµÖ¾Öê, ‹ŒÃÖ¯ÖÏêÃÖ ¾Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤æü̧ ü¥üÂ™üß“Öê •¾Ö»ÖÓŸÖ ˆ¤üÖÆü¸üÞÖ †ÖÆêü. 
†Ö•Ö †Ö¯ÖÞÖ ´Öã Ó²Ö‡Ô»ÖÖ Ûú´Öß ÜÖ“ÖÖÔŸÖ, Ûú´Öß ¾ÖêôûÖŸÖ •ÖÖ‰ú ¿ÖÛúŸÖÖê. µÖãŸÖß ÃÖ¸üÛúÖ¸ü“µÖÖ ÛúÖôûÖŸÖ 
ŸµÖÖÓ®Öß ³Ö¸ü¯Öæ̧ ü µÖÖê•Ö®ÖÖ Ûêú»µÖÖ. ´Öß ²ÖÖ²Ö¸ü Ûãú™æ Óü²ÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê, ×¿Ö¾ÖÃÖê®ÖÖ ¿ÖÆü¸ü“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Ö ê 
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ®ÖÖ ´Ö®ÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖÆüŸÖê. 
 
´ÖÖ.†×´Ö®ÖÖ ¯ÖÖ®ÖÃÖ¸êü :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ´Öß •ÖÖÃŸÖ ÛúÖÆüß ²ÖÖê»ÖÞÖÖ ü̧ ®ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö 
²ÖÖê»ÖÖ¾Öê ŸÖê¾Öœêü Ûú´Öß †ÖÆêü. •ÖÖŸÖß³Öê¤ü ®Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ ŸµÖÖÓ®Öß ÃÖÝÖóµÖÖÓ®ÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê. ´ÖÖ¡Ö 
²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ‘Öê‰ú ®ÖÛúÖ †ÃÖê ŸÖê ÃÖÖÓÝÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö 
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖ®ÖÖÓ®ÖÖ ŸµÖÖÓ®Öß Ûú¬Öß“Ö ¡ÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ ®ÖÖÆüß. †ÃÖê ÛúÖ´Ö Ûú¸üÖ¾Öê Ûúß “ÖÖ¸ü »ÖÖêÛúŸÖ¸üß ŸÖã́ Ö“µÖÖ 
´ÖîŸÖß»ÖÖ •Ö¾Öôû †Ö»Öê ¯ÖÖÆüß•ÖêŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ÛúÖ´Ö †ÃÖê ÆüÖêŸÖê Ûúß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔ®ÖÖ»ÖÖ •Öê »ÖÖêÛú †Ö»Öê 
ÆüÖêŸÖê ŸÖê ÃÖÝÖôêû“Ö ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“Öê ®Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ÃÖÝÖóµÖÖ ¯ÖõÖÖ“Öê, ¬Ö´ÖÖÔ“Öê »ÖÖêÛú †Ö»Öê ÆüÖêŸÖ ê. 
ÛúÖµÖÔÛúŸÖì, ÃÖÝÖôêû ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú »ÖÖêÛú †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖŸÖæ®Ö“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÛúÖ´Ö ÛúÃÖê ÆüÖêŸÖê Æêü ¯ÖÖ×Æü»Öê 
¯ÖÖÆüß•Öê. ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖÝÖÖŸÖ±ìú,Ûãú™æÓü²ÖÖŸÖ±ìú ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖÆüŸÖê.  
 
´ÖÖ.ÃÖã•ÖÖŸÖÖ ¯ÖÖ»ÖÖÓ›êü :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, म¸üÖšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ ¯ÖÖêÛúôûß ×®Ö´ÖÖÔÞÖ 

Ûú¸üÞÖÖ¸üÖ õÖÞÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Öî“ÖÖ¸üßÛú ˆ®®ÖŸÖß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸ëüüनी केली. ´Ö¸üÖšüß 
³ÖÖÂÖÖ,ÃÖÓÃÛéúŸÖß, ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ´ÖÖ®ÖØ²Ö¤æü ´ÆüÞÖ•Öê ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü. ´Öß Ã¾ÖŸÖ: šüÖÞÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ 
¾ÖÖœü»Öê»Öß †ÖÆêü. ×ŸÖ£ÖêŸÖ¸ü ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“Öê“Ö ¸üÖ•µÖ †ÖÆêü, ŸÖê †•Öæ®ÖÆüß ŸÖÃÖê“Ö †ÖÆêü. 1971 ¯ÖÖÃÖ æ®Ö 
´ÖÖ.²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓची भाषणे लहानपणापासून ऐकतचवाढलेली मी मुलगी 
आहे. तो ´ÖÖÞÖæÃÖ ÛúÖµÖ Æêü ¾ÖêÝÖôêû ÃÖÖÓÝÖÖµÖ“Öß ÛúÖêÞÖÖ»ÖÖ ÛúÖÆüß ÝÖ¸ü•Ö“Ö ®ÖÖÆüß. ŸÖê ®ÖêÆǘ Öß ³ÖÝÖ¾µÖÖ 
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शालीŸÖ †ÃÖŸÖ, ´Ö¸üÞÖÖ®ÖÓŸÖ¸üÆüß ŸµÖÖÓ®ÖÖ ³ÖÝÖ¾µÖÖ शालीŸÖ“Ö »Ö¯Öê™üü»Öê ÝÖê»Öê. ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÛúÖµÖ 

†ÃÖŸÖÖê. ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ»µÖÖ ®Ö¾ÆêüŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ»µÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ®Öß वाघ हणून संबोधले या 
†¿ÖÖ ¾ÖÖ‘ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ´ÖÖ®ÖÖ“ÖÖ ´Öã•Ö¸üÖ. ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖÝÖÖŸÖ±ìú Ûîú.²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸ëü®ÖÖ †Ö¤ü¸üÞÖßµÖ 
ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß.  
 
´ÖÖ.×•ÖŸÖë¦ü ®Ö®ÖÖ¾Ö¸êü :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ŸÖæ“Ö ´ÖÖ—Öß †Ö‡Ô ¤êü¾ÖÖ, ŸÖæ“Ö ´ÖÖ—ÖÖ ²ÖÖ¯Ö, µÖÖ 
ˆŒŸÖß¯ÖḮ ÖÖÞÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê †Ö‡Ô-²ÖÖ¯Ö †ÃÖÞÖÖ¸êü, ÛúÖµÖÔÛúŸµÖÖÕ“Öß Ûú¾Ö“ÖÛã Óú›ü»Öê †ÃÖÞÖÖ¸êü, 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß अ मता •ÖÖê̄ ÖÖÃÖÞÖÖ¸üÖ ÃÖæµÖÔ †ÃŸÖÖ»ÖÖ ÝÖê»ÖÖ †ÖÆêü. यां या अंतया ेत               

¯ÖÏ“ÖÓ›ü •Ö®ÖÃÖ´Öã¤üÖµÖ ²Ö‘Öæ®Ö अरबी समु सु ा कमी पडला. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ´Æü™ü»Öê Ûúß ³ÖÝÖ¾ÖÖ. 
ÃÖÖê¿Ö»Ö ®Öê™ü¾ÖÛúâÝÖ´Ö¬Öæ®Ö ÃÖ¾ÖÖÕ¾Ö¸ü ”ûÖ¯Ö ¯ÖÖ›ü»Öß Ûúß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÛúÖÆüß ¯ÖÖÆüß»Öê“Ö ®ÖÖÆüß. 
रा यात भगवा फडकला. ØÆü¤æü Èüª ÃÖ´ÖÏÖ™ü लोकां या Èü¤üµÖÖ¾Ö ü̧ ¸üÖ•µÖ Ûú¸üÞÖÖ¸üÖ 
†Ö¯Ö»µÖÖŸÖæ®Ö ×®Ö‘Öæ®Ö ÝÖê»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¢ÖÖ“Ö ´ÖÖ.®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ ²Ö×Æü̧ ü¾ÖÖ›êü µÖÖÓ®Öß ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê Ûúß, ŸÖ ê 
15/20 ×´Ö×®Ö™êü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ¿Öß ²ÖÖê»Ö»Öê. Æêü ŸÖã́ Ö“Öê ³ÖÖÝµÖ †ÖÆêü. आमचे दभा य क  यांना ु

य  बघायला िमळाले नाह . मी िमड या या मा यमातून यां या संपकात 
राह लो. अजूनह  सांगायचे हटले तर  मी मूळ काँ ेसचा, नंतर रा वाद चा. ´ÖÖ—Öê 
†Ö‡Ô-¾Ö›üß»Ö, ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö •Ö®ÖŸÖÖ, ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖæ®Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ›üÖêóµÖÖŸÖæ®Ö †ÁÖæ Ó“ÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö ±ãú™ü»ÖÖ 
†ÖÆêü. µÖÖ¾Öºþ®Ö ×¤üÃÖæ®Ö µÖêŸÖê Ûúß, ŸµÖÖÓ®Öß ¯ÖæÞÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ¾Ö¸ü †×¬Ö¸üÖ•µÖ Ûêú»Öê. ´ÖÖ—µÖÖ 
¯ÖÏ³ÖÖÝÖÖŸÖ±ìú, ´ÖÖ—µÖÖ Ûãú™æ Óü×²ÖµÖÖÓŸÖ±ìú Ûîú.²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ®ÖÖ ³ÖÖ¾Ö¯ÖæÞÖÔ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖÆüŸÖÖê.  
 
´ÖÖ.´ÖÆêü¿Ö »ÖÖÓ›üÝÖê :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, Ûîú.²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“ÖÖ †®Öã³Ö¾Ö 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ²Ö¸üß“Ö¿Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ´Öß »ÖÆüÖ®Ö 
†ÃÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¾ÖŸÖỐ ÖÖ®Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ ¾ÖÖ“ÖŸÖÖê †ÖÆêü. ÛúÖê»ÆüÖ¯Öã̧ üÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ´ÖÖ—Öê 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß •Ö¾Öôû“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖÓÝÖ»Öß, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖ, ÜÖê›ü»ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ 
¾ÆüÖµÖ“Öß ŸµÖÖ“Öß ÛúÖÆüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖ—µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“ÖÖµÖ“Öß. Ûú¬ÖßÛú¬Öß ¾ÖÖ™üÖµÖ“Öê ´ÖÖ—Öß 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß Ûú¬ÖßŸÖ¸üß ³Öê™ü ¾ÆüÖ¾Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖÛú›æü®Ö ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®Ö ‘µÖÖ¾Öê. ´Öß Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ †®Öã³Ö¾Ö 
ÃÖÖÓÝÖŸÖÖê, ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú•ÖÞÖ ´Öã Ó²Ö‡Ô»ÖÖ Ûú¬ÖßŸÖ¸üß ÝÖê»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ×ŸÖ£Öê ÝÖê»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü 
¯ÖÏŸµÖêÛúÖ»ÖÖ ®Ö¾Öß®Ö †ÃÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖÆüß ®ÖÖ ÛúÖÆüß †›ü“ÖÞÖß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ®Ö¾Öß®Ö 
´ÖÖÞÖÃÖÖ»ÖÖ •ÖÖÃŸÖ“Ö †›ü“ÖÞÖß µÖêŸÖÖŸÖ. ®Ö¾ÖÜÖÖ ´ÖÖÞÖæÃÖ ×ŸÖ£Öê “ÖæÛú Ûú¸üŸÖÖê. †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ ×´Ö¡Ö 
´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ ÝÖê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. †Ö´Æüß “ÖãÛú»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ‹ÛúÖ ×šüÛúÖÞÖß ¯ÖÖÛúâÝÖ“Öß 
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö´Æüß ¾ÖÖÆü®Ö ŸÖê£Öê £ÖÖÓ²Ö¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ¡Ö ÛúÖÆüß »ÖÖêÛú 
†Ö»Öê ¾ÖÖ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖê ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ®Ö¾ÆüŸÖê. †Ö´Æüß ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê, †Ö´Æüß ®Ö¾Öß®Ö †ÖÆüÖêŸÖ, 
†Ö´Ö“µÖÖÛú›æü®Ö “ÖæÛú —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÞÖ ŸµÖÖÓ®Öß †×•Ö²ÖÖŸÖ ‹êÛú»Öê ®ÖÖÆüß. †Ö´Æüß 12/13 •ÖÞÖ 
†ÃÖæ®Ö ÃÖã̈ üÖ ŸµÖÖÓ®Öß ‹êÛú»Öê ®ÖÖÆüß, †¸êü¸üÖ¾Öß Ûú¸üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖÝÖ»Öê. †Ö´Æüß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ®ÖÖ ±úÖê®Ö 
Ûêú»ÖÖ. »ÖÝÖê“Ö“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÛúÖµÖÔÛúŸÖì ×ŸÖ£Öê †Ö»Öê. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ×ŸÖ£Öæ®Ö ÃÖÖê›ü¾Ö»Öê. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ´ÖÖ®Ö 
ÜÖÖ»Öß ‘ÖÖ»Öæ®Ö µÖÖ¾Öê »ÖÖÝÖ»Öê. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÃÖŸÖÖ®ÖÖÆüß ×ÛúŸÖßŸÖ ü̧ß ¤üµÖ®ÖßµÖ †¾ÖÃ£ÖÖ ´Ö ü̧Öšüß 
´ÖÖÞÖÃÖÖ“Öß ×ŸÖ£Öê ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÞµÖÖ®Öê ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÝÖê †ÃÖÞÖÖ¸üß ŸÖÖÛú¤ü Ûú´Öß 
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—ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. Ûú¬ÖßÆüß ÛúÖêÞÖŸÖÖÆüß ´Ö®ÖãÂµÖ ×¾ÖÃÖ¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ÆüÖêŸÖ ê 
´ÆüÞÖæ®Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡£Öæ®Ö †Ö´Æüß ÃÖãÜÖ¹ý¯Ö ×®Ö‘Öæ®Ö †Ö»ÖÖê. ÃÖ´Ö•ÖÖ ®ÖÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ÛúÖµÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖê. 
‡ŸÖÛúÖ †³µÖÖÃÖ †ÃÖ»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß 46 ¾ÖÂÖì ¸üÖ•ÖÛúÖ¸üÞÖÖŸÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÛúÖ¸üÞÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ®Öß ÛúÖ´Ö 
Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü. 46 ¾ÖÂÖÖȬ Öæ¾Öá ŸµÖÖÓ®ÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê ÆüÖêŸÖê ÛúÖ ´Öã Ó²Ö‡Ô ‹¾Öœüß ÆüÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖÓ®Öß ´Ö¸üÖšüß 
´ÖÖÞÖÃÖÖ»ÖÖ ‹Ûú¡Ö ²ÖÖÓ¬ÖÞµÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö Ûêú»Öê †ÖÆêü. ´ÆüÞÖæ®Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸµÖ¤ü¿ÖÔ®ÖÖÃÖÖšüß ‡ŸÖÛêú »ÖÖêÛú 
†Ö»Öê»Öê ¯ÖÖÆüß»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ, ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ÝÖê»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
Ûú¬Öß ®Ö ³Ö¹ý®Ö ×®Ö‘ÖÞÖÖ¸üß ¯ÖÖêÛúôûß ×ŸÖ£Öê —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. †Ö‡Ô •ÖÝÖ¤Óü²Öê“µÖÖ “Ö¸üÞÖß ¯ÖÏÖ£ÖÔ®ÖÖ 
Ûú¸üŸÖÖê, ŸµÖÖÓ®ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ “Ö¸üÞÖß ×¾Ö»Öß®Ö Ûú¹ý®Ö ‘Öê ¾Ö »ÖÖÓ›üÝÖê Ûãú™æ Óü×²ÖµÖÖÓÛú›æü®Ö ³ÖÖ¾Ö¯ÖæÞÖÔ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß 
†¯ÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖÖê. 
 
´ÖÖ.×¾Ö»ÖÖÃÖ ®ÖÖÓ¤üÝÖã›êü :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÁÖ ü̈ÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ 
¸üÖ•ÖÛúÖ¸üÞÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ®ÖÃÖæ®ÖÃÖã̈ üÖ ŸµÖÖÓ®Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ »ÖÖ•Ö¾Öê»Ö †ÃÖÖ »ÖÖêÛú 
•Ö®ÖÃÖ´Öã¤üÖµÖ •Ö´Ö×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖÞÖæÃÖ •Ö®´ÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖê ŸÖÖê ¸ü›üŸÖ µÖêŸÖÖê †Ö×ÞÖ •ÖÖŸÖÖ®ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü 
»ÖÖêÛúÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ“µÖÖ ›üÖêóµÖÖŸÖ †ÁÖæ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖÖê ŸÖÖê ´ÖÖÞÖæÃÖ ®ÖÃÖæ®Ö ¤êü¾Ö´ÖÖÞÖæÃÖ †ÖÆêü †ÃÖê 
´Æü™ü»Öê ŸÖ¸üß ¾ÖÖ¾ÖÝÖê šü¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. •ÖÖÝÖ×ŸÖÛú ÃÖÓÛú™üÖ“Öß ¯ÖÏ“ÖÓ› ¤üÆü¿ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ³µÖÖ›ǖ ÖÞÖÖ»ÖÖ 
®Ö ›üÝÖ´ÖÝÖŸÖÖ ØÆü¤æüŸ¾ÖÖÃÖÖšüß †ÖµÖãÂµÖ ‘ÖÖ»Ö¾Ö»Öê. ®ÖÖÓ¤üÝÖã›êü Ûãú™ã Óü²ÖÖÛú›æü®Ö ´ÖÖ.²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü 
µÖÖÓ®ÖÖ ÛúÖê™üß-ÛúÖê™üß ¯ÖÏÞÖÖ´Ö †ÖÆêüŸÖ.   
 
´ÖÖ.ÃÖã̧ êü¿Ö ´Æêü¡Öê :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ØÆü¤æü Èü¤üµÖ ÃÖ´ÖÏÖ™ü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“µÖÖ 
•ÖÖÞµÖÖ®Öê ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸,ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖÞÖÖŸÖ Ûú¬ÖßÆüß ®Ö ³Ö¹ý®Ö ×®Ö‘ÖÞÖÖ¸ß ÆüÖ®Öß            
—ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¸üÜÖ›ü ³ÖÖÂÖÖ ¿Öî»Öß®Öê ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ“Öß †×Ã´ÖŸÖÖ •ÖÖÝÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü. Æêü 
®ÖêŸÖéŸ¾Ö †ÜÖȩ̂ ü¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö¸üÖšüßÃÖÖšüß, ¾µÖŒŸÖßÃÖÖšüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ Ûú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. 24 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2012 ¸üÖê•Öß 
¤üÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ‹êÛú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‹Ûú ´Ö×Æü®µÖÖ®Öê ŸµÖÖÓ®ÖÖ 
ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖÆüÞµÖÖ“Öß ¾Öêôû µÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê ®Ö¾ÆüŸÖê. †ÜÖȩ̂ ǖ ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÓ®Öß ˆ““Ö ¯ÖÏŸÖß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü 
šêü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. “ÖÖÓÝÖ»µÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸êü ¯ÖÏÝÖŸÖß Ûêú»Öß. ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™ü®ÖÖÓ®ÖÖ ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®Öû ×¤ü»Öê. 
1966´Ö¬µÖê ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“Öß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ Ûêú»Öß. µÖÖÃÖÖšüß †Ö¢ÖÖ“Öß ×¿Ö¾ÖÃÖê®ÖÖ ´ÖÖêšüß Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß 
†ÜÖÓ›ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ Ûêú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öê ×»ÖÜÖÖÞÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ¾µÖÓÝÖ×“Ö¡ÖÖ«üÖ¸êü ¯Ö¸üÜÖ›ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü 
•Ö®ÖŸÖê“µÖÖ ®µÖÖµÖÖÛú¸üßŸÖÖ ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ †Öšü¾ÖÞÖßŸÖ ü̧Ö×Æü»Öê. ®ÖÖ.ˆ¨ü¾Ö 
šüÖÛú¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ûãú™æ Óü×²ÖµÖÖÓ®ÖÖ, ŸÖ´ÖÖ´Ö ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ×¿Ö¾ÖÃÖî×®ÖÛúÖÓ®ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê ¤ãü:ÜÖ 
¯Ö“Ö¾ÖÞµÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ®Öê ªÖ¾Öê. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ®ÖÖ ‡ÔÀ¾Ö¸ü“Ö¸üÞÖß ÃÖÖ´ÖÖ¾Öæ®Ö ‘µÖÖ¾Ö ê. ´ÖÖ—µÖÖ 
×¡Ö¾ÖêÞÖß®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÏ³ÖÖÝÖÖŸÖ±ìú ¾Ö †¯ÖõÖ ®ÖÝÖ¸üÃÖê¾ÖÛúÖÓ“µÖÖ ÝÖ™üÖŸÖ±ìú ³ÖÖ¾Ö¯ÖæÞÖÔ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ 
Ûú¸üŸÖÖê.  
 
´ÖÖ.×¿ÖŸÖ»Ö Ø¿Ö¤êü :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, †Ö¤ü¸üÞÖßµÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ®ÖÖ ÁÖ ü̈ÖÓ•Ö»Öß 
†¯ÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ ÜÖǣ Ö ÛúÂ™ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¯ÖÖÛúßÃŸÖÖ®Ö ×ÛÎúÛêú™ü ÃÖÓ‘Ö™ü®Öê»ÖÖ ÜÖêôæû 
¤êüÞµÖÖÃÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üÛúÖ¸ü®Öê ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß ×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ¾Öêôûß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ®Öß ¯Ö ü̧ÜÖ›ü 
´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ Ûú¹ý®Ö ×¾Ö¸üÖê¬Ö ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ. †ÃÖê ¯Ö¸üÜÖ›ü ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ Ûú¸üÞÖÖ¸êü »ÖÖêÛú´ÖÖ®µÖ 
×™üôûÛúÖÓ®ÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö Æêü“Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ®µÖÖÓ“Öê ®ÖêŸÖê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÞÖæ®Ö ÃÖ¾Ö ÔÃÖÖ´ÖÖ®µÖ 
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ÛúÖµÖÔÛúŸÖÖÔ ®ÖÝÖ¸üÃÖê¾ÖÛú, †Ö´Ö¤üÖ ü̧, ÜÖÖÃÖ¤üÖ¸ü ÆüÖê‰ú ¿ÖÛú»ÖÖ †ÖÆêü. ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öǽ Öß 
®ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖÆüß Ã¾ÖŸÖ:“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¸üÞÖÖ ü̧Ö, »ÖÖêÛú ÃÖê¾ÖÖÃÖÓ‘Ö™ü®ÖÖ ¤ü»Ö ˆ³ÖÖ Ûú ü̧ÞÖÖ¸üÖ, 
¤üÖ¤ü¸¯ÖÖÃÖæ®Ö ×¤ü»»Öß¯ÖµÖÕŸÖ ¤ü²Ö¤ü²ÖÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú ü̧ÞÖÖ¸üÖ, ØÆü¤æÓüÃÖÖšüß •ÖÝÖÞÖÖ¸üÖ ØÆü¤æü Èü¤üµÖÃÖ´ÖÏÖ™ü           
ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖõÖ ×¾ÖÃÖºþ®Ö ÃÖÆüÛúÖµÖÔ Ûú¸üÞÖÖ ü̧Ö ÝÖãÞÖß ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÞÖæ®Ö †Öœüôû̧ üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö,ÃÖã×¯ÖÏµÖÖ ÃÖãôêû 
Æêü ÜÖÖÃÖ¤üÖ¸ü ÆüÖê‰ú ¿ÖÛú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×»ÖÆüßŸÖÖ®ÖÖ ÛúÖÝÖ¤ü ÃÖÓ̄ Öê»Ö, ¿ÖÖ‡Ô ÃÖÓ̄ Öê»Ö ¯ÖÞÖ »ÖêÜÖ 
¯ÖæÞÖÔ ÆüÖêÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ´Ö¸üÖšüß ®ÖêŸµÖÖ»ÖÖ ³ÖÖ¾Ö¯ÖæÞÖÔ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖÖê.  
 
´ÖÖ.¸üÖÆæü»Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ØÆü¤æüÈü¤üµÖÃÖ´ÖÏÖ™ü µÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÞµÖÖ®Öê ÃÖÓ̄ ÖæÞÖ Ô 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê, ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ÛúÖµÖÔÛúŸµÖÖÕ“Öê, ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“Öê ÜÖæ¯Ö ´ÖÖêšêü ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. Æêü 
®ÖãÛúÃÖÖ®Ö Ûú¬ÖßÆüß ®Ö ³Ö¹ý®Ö ×®Ö‘ÖÞµÖÖÃÖÖ¸üÜÖê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ®Öß ¯ÖæÞÖÔ †ÖµÖãÂµÖ ˆ³µÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖÃÖÖšüß 
ÜÖ“ÖÔ Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü. ÃÖÖ¬µÖÖ ÛúÖµÖÔÛúŸµÖÖÔ»ÖÖ ®µÖÖµÖ ×´Öôû¾Öæ®Ö ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÜÖÖÃÖ¤üÖ ü̧, ´ÖÓ¡Öß 
²Ö®Ö¾Ö»Öê. †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖÆüŸÖÖ®ÖÖ ÜÖǣ Ö ¤ãü:ÜÖ ÆüÖêŸÖê †ÖÆêü. ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ×“ÖÜÖ»Öß ÝÖÖ¾Ö 
¯ÖÏ³ÖÖÝÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê, ´Ö®ÖÃÖê ¯ÖõÖÖŸÖ±ìú,¾µÖ×ŒŸÖ¿Ö: ŸµÖÖÓ®ÖÖ ³ÖÖ¾Ö¯ÖæÞÖÔ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖÆüŸÖÖê.  
 
´ÖÖ.¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ÃÖ¾ÖÔ ÃÖãÛúÖôû †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ´Ö¤Ôü´Ö¸üÖšêü ØÆü¤æü Èü¤üµÖ 
ÃÖ´ÖÏÖ™ü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü †Ö¯Ö»µÖÖŸÖæ®Ö ÝÖê»Öê. ŸµÖÖÓ®ÖÖ ®Ö´Ö®Ö. ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö Ûãú™æ Óü²ÖÖŸÖ±ìú ŸµÖÖÓ®ÖÖ 
³ÖÖ¾Ö¯ÖæÞÖÔ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ. 
 
´ÖÖ.†®Öã̧ üÖ¬ÖÖ ÝÖÖê±úÞÖê :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ®ÖÖ ÁÖ ü̈ÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ 
ÃÖÖÓÝÖŸÖê Ûúß, ŸµÖÖÓ®Öß ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ×¾Ö³ÖÖ®ÖÃÖ³Öê¾Ö¸ü ³ÖÝÖ¾ÖÖ ±ú›üÛú¾Ö»ÖÖ, ²ÖÖò́ ²Öê“Öê ´Öã Ó²Ö‡Ô Ûêú»Öê, ´Ö¸üÖšüß 
´Ö®ÖÖ»ÖÖ, ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê»ÖÖ, ´Ö ü̧Öšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Öãôê ´ÖÖ®Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ. †Ö•Ö ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖŸÖæ®Ö 
ÝÖê»Öê †ÖÆêüŸÖ. Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ®ÖÝÖ¸üß“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê ÝÖ¾Öôûß®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÏ³ÖÖÝÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê ´Öß ŸµÖÖÓ®ÖÖ 
³ÖÖ¾Ö¯ÖæÞÖÔ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖê.    
 
´ÖÖ.†Ö¿ÖÖ ¿Öë›üÝÖê :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ”ûÖê™ü¶Ö-´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ ÛúÖµÖÔÛúŸµÖÖÔ»ÖÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÞÖÖ¸êü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü“µÖÖ 17 ŸÖÖ¸üÜÖê»ÖÖ ÝÖê»Öê. ×¤ü¾ÖÖôûß £ÖÖÓ²Ö»Öß, ´Ö ü̧Öšüß ´Ö®ÖÖ“ÖÖ 
À¾ÖÖÃÖ £ÖÖÓ²Ö»ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÞÖÖ¾Öê »ÖÖÝÖê»Ö. ŸµÖÖÓ®Öß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¤ü¾ÖÖôûß Ûú¹ý ×¤ü»Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß 
ÃÖÝÖóµÖÖÓ®ÖÖ †Ö¯Ö»ÖêÃÖê Ûú¸üÞÖÖ¸êü, ¯ÖÏŸµÖêÛú •ÖÞÖÖ»ÖÖ ²ÖÖê™ü ¬Ö¹ý®Ö ×¤ü¿ÖÖ ¤üÖÜÖ¾Ö»Öß. µÖÖêÝµÖ ×¤ü¿ÖÖ 
¤üÖÜÖ¾ÖÞÖÖ¸üß ¿ÖÖôûÖ“Ö ˆ³ÖÖ¸ü»Öß. †×Ã´ÖŸÖÖ ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß ´Ö¸üÖšüß ´Ö®ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ®ÖØ²Ö¤æü †Ö¤ü¸üÞÖßµÖ 
†ÃÖê ØÆü¤æü Èü¤üµÖ ÃÖ´ÖÏÖ™ü µÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖÝÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê »ÖÖÜÖ-»ÖÖÜÖ ÁÖ ü̈ÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖÆüŸÖê. ÃÖÝÖóµÖÖŸÖ 
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê Ûúß ŸµÖÖÓ®Öß Ûú¬Öß“Ö ¯Öî¿ÖÖ¾Ö¸ü ØÛú´ÖŸÖ Ûêú»Öê»Öß ®ÖÖÆüß. ±úŒŸÖ ´ÖÖÞÖæÃÖ ´ÆüÞÖæ®Ö ‹Ûú ¹ý¯ÖµÖÖ 
ÃÖã̈ üÖ ®Ö ‘ÖêŸÖÖ ´Ö»ÖÖ ¯ÖõÖÖ®Öê ŸÖß®Ö ¾ÖêôûÖ ×ŸÖÛúß™ü ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ±úŒŸÖ ÛúÖ´Ö Ûú¸üÖµÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß 
¯ÖÖÆüß•Öê. ´Ö¸üÖšüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÛú›æü®Ö †¿ÖÖ £ÖÖȩ̂ ü ®ÖêŸµÖÖ»ÖÖ »ÖÖÜÖ-»ÖÖÜÖ ÁÖ ü̈ÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖÆüŸÖê.  
 
´ÖÖ.•ÖÝÖŸÖÖ¯Ö :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ØÆü¤æü Èü¤üµÖ ÃÖ´ÖÏÖ™ü ×¿Ö¾ÖÃÖê®ÖÖ ¯ÖḮ ÖãÜÖ †Ö¤ü¸üÞÖßµÖ 
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ÁÖ ü̈ÖÓ•Ö»Öß ÃÖ³Öê“µÖÖ ×®Ö×´Ö¢ÖÖ®Öê †Ö¯ÖÞÖ ‡£Öê ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. 
†Ö¤ü̧ üÞÖßµÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÃÖÖ¸üÜÖê ›üÖµÖ®Öò×´ÖÛú ®ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖŸÖ ®ÖÖÆüß. •ÖÝÖ³Ö¸üÖŸÖß»Ö ®ÖêŸµÖÖÓ́ Ö¬µÖ ê 
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖæÃÖ, ´Ö ü̧Öšüß ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ÛúÖµÖ´Ö ¯ÖÏµÖŸ®Ö¿Öß»Ö ¸üÖÆüß»Öê. 
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ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×®Ö¬Ö®ÖÖ®Öê ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖæÃÖ ¯ÖÖȩ̂ üÛúÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÛúÖêÞÖŸÖÖÆüß 
¯ÖõÖ †ÃÖÖê, ¯ÖæÞÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ †Ö•Ö Æüß ´ÖÖ®Ö×ÃÖÛúŸÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ †ÖÆêü †¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö †Ö¯ÖÞÖ 
×™ü¾Æüß¾Ö¹ý®Ö †®Öã³Ö¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ £ÖÖȩ̂ ü ®ÖêŸµÖÖ»ÖÖ †Ö´Ö“Öê ®ÖêŸÖê †Ö¤ü¸üÞÖßµÖ »Öõ´ÖÞÖ •ÖÝÖŸÖÖ¯Ö ¾Ö 
×´Ö¡Ö ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê ¯ÖÏ³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ®ÖÖÝÖ¸üßÛú, Ûãú™æ Óü×²ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê ŸµÖÖÓ®ÖÖ ³ÖÖ¾Ö¯ÖæÞÖ Ô 
ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖÆüŸÖÖê.    
 
´ÖÖ.†®ÖÓŸÖ ÛúÖê·ÆÖôêû :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ØÆü¤æü Èü¤üµÖ ÃÖ´ÖÏÖ™ü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü 
µÖÖÓ“ÖÖ ×¤ü.17/11/2012 ü̧Öê•Öß ¤ãǖ ÖÖ¸üß Ã¾ÖÝÖÔ¾ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÖ—Öß ¸üÖ•ÖÛúßµÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö 
×¿Ö¾ÖÃÖê®ÖêŸÖæ®Ö —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ®ÖÖ ®ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ¯ÖêõÖÖ ¤îü¾ÖŸÖ ´ÖÖ®ÖÞÖÖ¸êü“Ö »ÖÖêÛú 
×¿Ö¾ÖÃÖê®ÖêŸÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö. ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ •µÖÖÓ®Öß ×¿Ö¾ÖÃÖê®ÖêŸÖæ®Ö ´Ö®ÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÛúÖ´Ö Ûêú»Öê ŸÖê ¤îü¾ÖŸÖ 
µÖÖ ¥üÂ™üßÛúÖêÞÖÖŸÖæ®Ö“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖÛú›êü ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ÆüÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü •Öê ÛúÖÆüß 
ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖê ÆüÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ®ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê ŸµÖÖÓ“Öê ®ÖêŸÖéŸ¾Ö. †Ö•Ö ®ÖÝÖ ü̧ÃÖê¾ÖÛú ´ÆüÞÖæ®Ö 
´Ö»ÖÖ •Öê ÛúÖÆüß ×´ÖôûÖ»Öê ŸÖê ®ÖÛúôûŸÖ¯ÖÞÖê ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“ÖÖ ÛúÖµÖÔÛúŸÖÖÔ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ •Öê ÃÖÓÃÛúÖ¸ü —ÖÖ»Öê 
ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö•Ö Æêü ¯Ö¤ü ´Ö»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê †ÖÆêü. ‹Ûú †®Öã³Ö¾Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖê - †Ö´Æüß ×´Ö¡Ö 10/12 
¾ÖÂÖÖȬ Öæ¾Öá †×»Ö²ÖÖÝÖ»ÖÖ ×™Òǖ Ö»ÖÖ ÝÖê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ¤ãü“ÖÖÛúß ÝÖÖ›üß“Öê “ÖÖÛú ¯ÖÓŒ“Ö¸ü —ÖÖ»Öê. 
ÛúÖêÞÖß ®ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔÛú ®ÖÖÆüß. ´ÆüÞÖæ®Ö †Ö´Æüß ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“Öß ¿ÖÖÜÖÖ Ûãúšêü †ÃÖê»Ö ÛúÖ ŸÖê ¯ÖÖÆüß»Öê. ¿ÖÖÜÖÖ 
×¤üÃÖ»Öß. ×¿Ö¾ÖÃÖî×®ÖÛúÖ»ÖÖ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûêú»Öß Ûúß ÝÖÖ›üß“Öê “ÖÖÛú ¯ÖÓŒ“Ö¸ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ´Öß 
Ø“Ö“Ö¾Ö›ǘ Ö¬µÖê ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“Ö ê“Ö ÛúÖ´Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖê. ŸµÖÖ®Öê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ Ûêú»Öß. Æêü ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê²Ö§ü»Ö“Öê 
®ÖÖŸÖê †ÖÆêü. ¸üŒŸÖÖ“µÖÖ ®ÖÖŸµÖÖ¯ÖêõÖÖÆüß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ®ÖÖŸÖê †ÖÆêü. ¾Öêôêû¾Ö¸ü ˆ¯ÖµÖÖêÝÖß ¯Ö›üÞÖÖ¸êü †ÖÆêü. ÆüÖ 
±úŒŸÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“ÖÖ Ûú×¸üÂ´ÖÖ †ÖÆêü. ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß, †×Ã´ÖŸÖÖ 
×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¹ý®Ö ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß, ´Öã Ó²Ö‡Ô ‡£Öê ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ“Öê †×ÃŸÖŸ¾Ö ×™üÛú¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“Öß 
Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ Ûêú»Öß. ¯ÖõÖÖ»ÖÖ “ÖÖÓÝÖ»Öê ¾Ö»ÖµÖ †Ö»Öê. ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê®Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö®ÖŸÖÖ ¯ÖõÖÖ»ÖÖ ÃÖ¢ÖÖ ×¤ü»Öß. 
´ÖãÓ²Ö‡Ô-¯ÖãÞÖê ‹ŒÃÖ¯ÖÏ êÃÖ ÆüÖµÖ-¾Öê Æêü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê Ã¾Ö¯®Ö µÖãŸÖß“µÖÖ ÛúÖôûÖŸÖ ¯ÖæÞÖÔ       —ÖÖ»Öê. 
´ÖÖµÖÛú»Ö •ÖòŒÃÖ®Ö ´Öã Ó²Ö‡Ô ‡£Öê †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“Öß »ÖÖêÛú¯ÖÏ×ÃÖ¨üß ²Ö‘Öæ®Ö ŸÖÖê †“ÖÓ×²ÖŸÖ —
ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ´ÆüÞÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ¯ÖêõÖÖ ŸÖã́ Æüß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÆüÖŸÖ. ²ÖÖÆêü¸ü“Öê •Öê ÛúÖÆüß »ÖÖêÛú 
†ÃÖŸÖß»Ö, ®ÖêŸÖéŸ¾Ö †ÃÖê»Ö, Ûú»ÖÖÛúÖ¸ü †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÃÖã̈ üÖ ŸµÖÖ ÝÖÖêÂ™üß“ÖÖ †®Öã³Ö¾Ö †Ö»ÖÖ 
†ÃÖê»Ö. ¤üÖê®Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæ®Ö ŸµÖÖÓ“Öê Ûãú™æ Óü²Ö ²Ö‘ÖŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú †Ö»Öê, Ûú¸üÖê›üÖê ´ÖÓ›üôûß 
ŸµÖÖÓ®ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ×®Ö¸üÖê̄ Ö ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß, ¤Óü›ü¾ÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖÞµÖÖÃÖÖšüß †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. †ÃÖê ®ÖêŸÖéŸ¾Ö ¯Ö¸üŸÖ 
ÆüÖêÞÖê ¿ÖŒµÖ ®ÖÖÆüß. ´Ö®ÖÃÖê ¯ÖõÖÖŸÖ±ìú ´ÖÖ.²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ®ÖÖ ³ÖÖ¾Ö¯ÖæÞÖÔ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖÆüŸÖÖê.      
 
´ÖÖ.×¾Ö´Ö»Ö ÛúÖôêû:- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ´Ö®ÖÖ¾Ö ü̧ ¸üÖ•µÖ Ûú¸üÞÖÖ¸êü, ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖŸÖê 
ÃÖ¾ÖÔ̄ ÖõÖßµÖ †ÃÖÞÖÖ¸êü ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖÝÖÖŸÖæ®Ö ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ Èü¤üµÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö †Ö¤ü¸üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖÆüŸÖê.  
 
´ÖÖ.“ÖÓ¦üÛúÖÓŸÖÖ ÃÖÖê®ÖÛúÖÓ²Öôêû :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ÃÖ¾ÖÔ •Ö®ÖŸÖÖ 2/3 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæ®Ö 
¯ÖÖÆüŸÖÖê †ÖÆüÖêŸÖ. ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß †×Ã´ÖŸÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“Öê ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖÛú ¾Ö ®ÖêŸÖ ê 
×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“µÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö®Öê̄ ÖÖÃÖæ®Ö †Ö¤ü¸üÞÖßµÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“Öê ¿Ö²¤ü ‹êÛúŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. 
¯ÖÏŸµÖêÛúÖ»ÖÖ Ææü¸üÆæü¸ü »ÖÖÝÖ»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ®Öß •ÖÝÖÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê ÆüÖêŸÖê. †ÖÞÖÜÖß •ÖÝÖÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê 
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÃÖÞµÖÖ®Öê ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ¸üõÖÞÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. Æêü ÃÖŸµÖ ×Ã¾ÖÛúÖ¸üÞÖê 
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†Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêÛú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ´ÖéŸµÖæ †ÃÖŸÖÖê. Æêü ÃÖŸµÖ ×Ã¾ÖÛúÖ¸»Öê ¯ÖÖÆüß•Öê. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö 
šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ 4 1/2 ¤ü¿ÖÛêú µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ¾Ö¸ü †×¬Ö ü̧Ö•µÖ ÝÖÖ•Ö¾ÖÞÖÖ¸êü, 
ŸµÖÖÓ®Öß ×¿Ö¾ÖÃÖê®ÖêÃÖÖ¸üÜÖÖ ŸÖ¹ýÞÖ ¯ÖõÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ šêü¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ÛúÖ´Ö Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü. Ûêú¾Öôû ®ÖêŸÖÖ 
´ÆüÞÖæ®Ö ®ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß •ÖÖÞÖ †ÃÖÞÖÖ¸üÖ, †®ÖêÛú ÛúÖî¿Ö»µÖê †ÃÖŸÖß»Ö, ¾ÖêÝÖôêû̄ ÖÞÖ †ÃÖê»Ö 
ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘ÖêÞÖÖ¸üÖ,¸üÖêÂÖ ‘ÖêÞÖÖ¸üÖ “ÖÖÓÝÖ»ÖÖ ®ÖêŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖŸÖæ®Ö ÝÖê»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. Ûêú¾Öôû ØÆü¤æü 
È¤üµÖ ÃÖ´ÖÏÖ™ü †ÃÖê †Ö¯ÖÞÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ´ÆüÞÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“Öê“Ö ®ÖêŸÖê †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖ µÖêÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. 
†®ÖêÛú •ÖÖŸÖß-¬Ö´ÖÖÔ“Öê »ÖÖêÛú ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×´ÖÃÖôæû®Ö †ÖÆêüŸÖ, ÛúÖ´Ö Ûú ü̧ŸÖ †ÖÆêüŸÖ. •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû 
40 ¾ÖÂÖì ØÆü¤æüŸ¾ÖÖ“ÖÖ •¾Ö»ÖÓŸÖ ¯Öã̧ üÃÛúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸üÖ †¿Öß †ÖêôûÜÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ ü̧ß ŸµÖÖÓ®ÖÖ †®ÖêÛúÖÓ®ÖÖ 
ÃÖÖ´ÖÖ¾Öæ®Ö ‘ÖêÞµÖÖ“Öê ÛúÖî¿Ö»µÖ ¤üÖÜÖ¾Ö»Öê †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÃÖê®ÖÖ, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö®ÖŸÖÖ ¯ÖõÖ, ¾Ö ×¸ǖ Ö×²»ÖÛú®Ö 
¯ÖÖ™üá †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ µÖÖÓ®Öß ÃÖã̈ üÖ ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö»Öê ¯ÖÖÆüß•Öê Æüß ÃÖã̈ üÖ ³Öæ×´ÖÛúÖ ŸµÖÖÓ®Öß 
´ÖÖÓ›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¸üÜÖÖ ®ÖêŸÖÖ ¯Öã®ÆüÖ ÆüÖêÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. ŸµÖÖ-ŸµÖÖ ¯Ö¤üÖ®ÖãÃÖÖ ü̧ ®ÖêŸÖéŸ¾Ö ÝÖãÞÖ 
²Ö¤ü»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ-ŸµÖÖ ¯Ö¤üÖ“Öê Ã¾Ö¯®Ö ¾ÖêÝÖôêû †ÃÖŸÖê. ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü “Öôû¾Öôûß¯ÖÖÃÖæ®Ö 
•ÖÖŸÖ ÛúÖêÞÖßÆüß ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖß“µÖÖ ¯Öãœêü •ÖÖŸÖ ®ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»Öß ³Öæ×´ÖÛúÖ šüÖ´Ö¯ÖÞÖê ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü. 
¾µÖÓÝÖ×“Ö¡ÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ Ûêú»Öß. Æêü ¯ÖÏŸµÖêÛúÖ»ÖÖ •Ö´ÖŸÖê“Ö †ÃÖê ®ÖÖÆüß. †®ÖêÛú ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖÓ æ®Ö 
²ÖÖê»ÖÖµÖ“Öê ÛúÖî¿Ö»µÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÛú›êü ÆüÖêŸÖê. †®ÖêÛú ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÆüÖÝÖÖ‡Ô, ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü, ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ¾Ö¸ü 
ÆüÖêÞÖÖ¸üÖ †®µÖÖµÖ †ÃÖê»Ö, ¯Ö¸üÜÖ›ü ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›üÞÖÖ¸üÖ, ÛúÖêÞÖÖ»ÖÖ ÛúÖµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö µÖÖ“Öß ŸÖ´ÖÖ ®Ö 
²ÖÖôûÝÖŸÖÖ µÖÖêÝµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿Öß ³Öæ×´ÖÛúÖ ´ÖÖÓ›üÞÖÖ¸üÖ ®ÖêŸÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. Ûú¯Ö™üß ×´Ö¡ÖÖ¯ÖêõÖÖ ×¤ü»Ö¤üÖ ü̧ ¿Ö¡Öæ 
“ÖÖÓÝÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü šüÖ´Ö¯ÖÞÖê ÃÖÖÓÝÖÞµÖÖ“Öê ÛúÖî¿Ö»µÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÛú›êü †Ö¯ÖÞÖ ¯ÖÖÆüß»Öê»Ö ê †ÖÆêü. 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö •Ö®ÖŸÖê»ÖÖ ÃÖã̧ ü×õÖŸÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †ÃÖê ²Ö‘ÖŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡£Öê ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“Öß ÝÖ¸ü•Ö“Ö 
†ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¿ÖÆü̧ üÖÓ̄ ÖêõÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ, †ÖÙ£ÖÛú ¸üÖ•Ö¬ÖÖ®Öß †ÃÖÞÖÖ¸êü ¿ÖÆü¸ü †ÖÆêü. ×ŸÖ£Ö ê 
´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ“Öê †×ÃŸÖŸ¾Ö ×Ã¾ÖÛúÖ ü̧ÖµÖ“Öß ÝÖ¸ü•Ö“Ö †ÖÆêü. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ®Öß ÃÖÖ›êü“ÖÖ¸ü ¤ü¿ÖÛêú 
ÛúÖêÞÖŸÖêÆüß ¯Ö¤ü ®Ö ×Ã¾ÖÛúÖ¸üŸÖÖ ®ÖêŸÖÖ ´ÆüÞÖæ®Ö ®ÖÖ¾Ö»ÖÖîÛúßÛú ×´Öôû¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÃÖê®ÖÖ ¯ÖõÖ 
‹Ûú¤üÖ“Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ, Ûëú¦üÖŸÖÃÖã̈ üÖ ‹Ûú¤üÖ“Ö ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ. ÛúÖµÖÔÛúŸµÖÖÕ®ÖÖ 
†Ö´Ö¤üÖ¸ü, ÜÖÖÃÖ¤üÖ¸ü ¯Ö¤êü ×´ÖôûŸÖ ®ÖÖÆüßŸÖ, ŸÖ¸üßÃÖã̈ üÖ Æêü ×¿Ö¾ÖÃÖî×®ÖÛú ÝÖê»Öß 40 ¾ÖÂÖì ÛúÖ´Ö Ûú¸üŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. Æêü Ûú»ÖÖÛúÖî¿Ö»µÖ ŸµÖÖÓ®Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÛúÖ´ÖÖŸÖæ®Ö ¤üÖÜÖ¾Öæ®Ö ×¤ü»Öê ´ÆüÞÖæ®Ö ŸÖ¹ýÞÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖõÖ 
´ÆüÞÖæ®Ö †Ö•ÖÆüß ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ÛúÖµÖÔÛúŸÖì, ×¿Ö¾ÖÃÖ ê®Öê“ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÖÖÞÖæÃÖ —ÖÓ—ÖÖ¾ÖÖŸÖÖ¯ÖḮ ÖÖÞÖê †ÖÆêü 
†ÃÖê ´Öß ²Ö×‘ÖŸÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ´ÆüÞÖæ®Ö ŸµÖÖÓ®ÖÖ ×¤ü»»Öß»ÖÖ •ÖÖ‰ú®Ö Ûú¬Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûú¸üÖ¾Öß »ÖÖÝÖ»Öß 
®ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ®Öß ×¤ü»»Öß»ÖÖ“Ö ´ÖÖŸÖÖêÁÖß¾Ö ü̧ ²ÖÖê»Ö¾Ö»Öê. †Ö¯ÖÞÖ ´Ö ü̧Öšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ“Öß ÛúÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß 
¯ÖÖÆüß•Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ, ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÞÖÃÖÖ»ÖÖ †Ö¤ü̧ ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÛúÖ¸üÞÖ, ¸üÖ•ÖÛúÖ¸üÞÖ Ûú ü̧ÞÖê ÝÖ¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖÝÖÖŸÖæ®Ö ×¸ü¯Ö×²»ÖÛú®Ö ¯ÖÖ™üá †Öò±ú 
‡Ó×›üµÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü µÖÖ Ó®ÖÖ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖê.    
 
´ÖÖ.ÃÖã×®ÖŸÖÖ ÝÖ¾Öôûß  :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, †Ö•Ö µÖÖ ×šüÛúÖÞÖß ÃÖ³Öê“µÖÖ ×®Ö×´Ö¢ÖÖ®Öê †Ö¯ÖÞÖ 
•Ö´Ö»Öê»ÖÖê †ÖÆüÖêŸÖ. ´Ö¸üÖ¾Öê ¯Ö¸üß ×ÛúŸÖá ¹ý¯Öê ˆ¸üÖ¾Öê †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú¸êü 
µÖÖÓ“µÖÖ Ûãú™æ Óü×²ÖµÖÖÓ®ÖÖ ¯Ö ü̧´ÖêÀ¾Ö¸ü ¤ãü:ÜÖ ¯Ö“Ö¾ÖÖµÖ“Öß ŸÖÖÛú¤ü ¤êü¾ÖÖê. ´ÖÖ—Öê Ûãú™æ Óü²ÖßµÖ, ³ÖÖêÃÖ¸üß 
ÝÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖÆüŸÖê.  
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´ÖÖ.ÃÖã»Ö³ÖÖ ‰ú²ÖÖôêû :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, 19 •Öæ®Ö 1966 4.00 ¾ÖÖ. ´Öß ØÛú¾ÖÖ ×ÃÖ´ÖÖŸÖÖ‡Ô 
†Ö´Æüß ÃÖã̈ üÖ •Ö®´Ö»Öê»ÖÖê ®Ö¾ÆüŸÖÖê. ŸµÖÖ×¤ü¾Ö¿Öß ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“ÖÖ •Ö®´Ö ÆüÖ †®µÖÖµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö ü̧Öê¬ÖÖŸÖ 
ÃÖÓ‘Ö™ü®ÖÖ ´ÆüÞÖæ®Ö —ÖÖ»ÖÖ. †Ö•Ö Æüß ”ûÖê™üß ÃÖÓ‘Ö™ü®ÖÖ ÃÖÝÖóµÖÖÓ®Öß ‹¾Öœü¶Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¹ý¯ÖÖŸÖ ²Ö×‘ÖŸÖ»Öß 
†ÖÆêü. ŸµÖÖÓ®ÖÖ ØÆü¤æü Èü¤üµÖ ÃÖ´ÖÏÖ™ü ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¸üÃÖê®ÖÖ¯ÖŸÖß ´Æü™ü»Öê ÝÖê»Ö ê. †¿ÖÖ ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ 
¯ÖõÖÖŸÖ µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ü®ÖêŸÖ, Ûãú™æ Óü²ÖÖŸÖ ÛúÖ´Ö Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß †Ö´ÆüÖ ÃÖÝÖóµÖÖ ÛúÖµÖÔÛúŸµÖÖÕ®ÖÖ 
×´ÖôûÖ»µÖÖ²Ö§ü»Ö ´Öß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ÜÖǣ Ö ³ÖÖÝµÖ¾ÖÖ®Ö ÃÖ´Ö•ÖŸÖê. ´Öß ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“µÖÖ ŸÖÖÛú¤üß¾Ö¸ü 1997 
ÃÖÖ»Öß ¯Ö×Æü»µÖÖÓ¤üÖ ®ÖÝÖ ü̧ÃÖê¾ÖÛú —ÖÖ»Öê, ŸµÖÖ¾Öêôûß ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö ´Öß ×¿Ö¾ÖÃÖê®Öê“Ö ê 
ÛúÖ´Ö Ûú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö ü̧õÖÞÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ‡£Öê ×®Ö¾Ö›æü®Ö µÖÖµÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ»Öß. 
ÛúÖêÞÖŸÖÖÆüß ¸üÖ•ÖÛúßµÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ®ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ®µÖÖÓ́ Ö¬Öæ®Ö †Ö»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ—Öê ¯ÖŸÖß × ü̧õÖÖ 
“ÖÖ»Ö¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÛúÖµÖÔÛúŸµÖÖÔ»ÖÖ ŸÖÖÛú¤ü ¤êüÞµÖÖ“Öê ¬ÖÖ›üÃÖ ×¿Ö¾ÖÃÖê®ÖêŸÖ †ÖÆêü. 98 ÃÖÖ»Öß ×¾Ö ü̧Öê¬Öß 
¯ÖõÖ®ÖêŸÖÖ ´ÆüÞÖæ®Ö µÖÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêúŸÖ ¯Ö¤ü ‘ÖêŸÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ µÖãŸÖß ¿ÖÖÃÖ®Ö ÆüÖêŸÖê. 
ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ®ÖÖ ³Öê™üÖµÖ“ÖÖ µÖÖêÝÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêúŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖ´Öê Ûú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ 
´ÖÖ—µÖÖ µÖ´Öã®ÖÖ®ÖÝÖ¸ü ¾ÖÖò›üÖÔŸÖ Ûêú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêÛú ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖ´ÖÖ»ÖÖ ´Öß ´ÖÖ.šüÖÛú¸êü µÖÖÓ“µÖÖ 
Ûãú™æ Óü²ÖÖŸÖß»Ö ÝÖê»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ´Öß®ÖÖ šüÖÛú¸êü •Ö»ÖŸÖ¸üÞÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö, 
¯ÖÏ²ÖÖê¬Ö®ÖÛúÖ¸ü šüÖÛú¸êü ×ÛÎú›üÖÓÝÖÞÖ, Ø²Ö¤æü´ÖÖ¬Ö¾Ö šüÖÛú¸êü ¾ÖÖ“Ö®ÖÖ»ÖµÖ. ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ÛúÖ´ÖÖ“ÖÖ †»²Ö´Ö 
¤üÖÜÖ¾ÖÖµÖ»ÖÖ ®Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖãÞÖê µÖê£Öê †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ŸÖê ÛúÖ×®Ö™üÛú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ×®Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖ®Öß ¸üÆüÖµÖ»ÖÖ 
†ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ®Öß †»²Ö´Ö ¤üÖÜÖ¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü £ÖÖ¯Ö ´ÖÖ¸ü»Öß. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê ´ÆüÞÖÖ»Öê, Ø¯Ö¯Ö¸üß 
Ø“Ö“Ö¾Ö›´Ö¬µÖê ÛúÖÑÝÖÏ êÃÖ“Öß ÃÖ¢ÖÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ šüÖÛú¸ëü“Öß ®ÖÖ¾Öê Ûú¿Öß ×¤ü»ÖßÃÖ? ´Öß ŸµÖÖÓ®ÖÖ 
†×³Ö´ÖÖ®ÖÖ®Öê ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê, ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêúŸÖ †ÃÖÖ ÛúÖêÞÖŸÖÖÆüß ¯ÖõÖ¯ÖÖŸÖß¯ÖÞÖÖ Ûú¸üŸÖ ®ÖÖÆüßŸÖ. 
µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê ×´Ö×¿Ûú»Ö¯ÖÞÖê ²ÖÖê»Ö»Öê µÖ´Öã®ÖÖ®ÖÝÖ¸ü“Öê ®ÖÖ¾Ö ÛúÖœæü®Ö šüÖÛú¸êü ®ÖÝÖ¸ü šêü¾Ö. ŸÖê †Ö´Ö“µÖÖŸÖ 
®ÖÖÆüßŸÖ Æüß Ûú»¯Ö®ÖÖ ÃÖÆü®Ö ÆüÖêŸÖ ®ÖÖÆüß. •µÖÖ×¤ü¾Ö¿Öß ³ÖÖ‰ú²Öß•Ö ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖÆêü²Ö ÝÖê»µÖÖ“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß 
†Ö¤ü»µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ü̧Ö¡Öß †Ö»Öß. †®ÖêÛú ¯ÖõÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ“Öê ±úÖê®Ö †Ö»Öê. ´ÖÓÝÖ»ÖÖ Ûú¤ǘ Ö, µÖÖêÝÖê¿Ö 
²ÖÆü»Ö, •ÖÝÖ¤üß¿Ö ¿Öê™üË™üß µÖÖÓ®Öß ×¾Ö“ÖÖ ü̧»Öê ²ÖÖŸÖ´Öß ÜÖ¸üß †ÖÆêü ÛúÖ. ´Ö»ÖÖ ÃÖã̈ üÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ ®Ö¾ÆüŸÖ ê 
ÛúÖµÖ †ÖÆêü. ŸÖê ²Ö‘ÖÞµÖÖÃÖÖšüß †Ö´Æüß ³ÖÖ‰ú²Öß•Öê“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ´ÖÖŸÖÖêÁÖß¾Ö¸ü ÝÖê»ÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ÁÖß.ˆ¨ü¾Ö 
šüÖÛú¸êü µÖÖÓ®Öß ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê, ¯Ö× ü̧×Ã£ÖŸÖß ÛúÖ»Ö“µÖÖ¯ÖêõÖÖ ²Ö¸üß †ÖÆêü. ¾Öë™üß»Öê™ü¸ü ÛúÖœü»Öê †ÖÆêü. Ã¾ÖŸÖ: 
À¾ÖÖÃÖ ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö´Æüß ÛúôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêÛúôûÖ À¾ÖÖÃÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ÃÖÖÓÝÖÖµÖ“Öê †ÖÆêü, 
‹Ûú¤ü´Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê •ÖÖÞÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö¾ÖÃÖî×®ÖÛúÖ»ÖÖ ÃÖÆü®Ö ÆüÖêÞÖÖ¸êü ®Ö¾ÆüŸÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ®´ÖÖ®Ö 
ÃÖã̈ üÖ ™ǖ µÖÖ™ǖ µÖÖ®Öê —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÝÖóµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö®ÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß Ûú¹ý®Ö ÝÖê»Öê. चार दवसांत कळाले 
ते जाणार होते. यांची त येत ठक नाह . एकदम कळाले असते तर महारा ात, 
देशात गहजब झाला असता. महारा ा या जनतेला दवाळ  साजर  क न दे यासाठ  
ते थांबले. िशवसेने या थापनेपासून ४० वषात कोण याह  पदाची लालसा न 
करता, यांना मु यमं ी होता आले असत,े लोसकसभेचे अ य  झाले असत.े 
इतका गुणी, लाडके य म व असणारा नेता आम यात नाह  हे आ हाला सहन 
हो या या पिलकडचे आहे. ८० ट के समाजकारण, २० ट के राजकारण हे 
िशवसेनेचे सू  आहे. तो हो ड कत यातून दलेला आहे. येक राजकार याने 
वतःच ेआ मप र ण िन तच केलेले आहे. आपण इथे सभागृहात कुटंब मुखाला ू
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ांजली दे यासाठ  जमलेलो आहोत. कोणतेह  शासक य पद नाह . कोणतेह  
राजक य पद घेतले नाह . िशवसेना मुख हे एकच पद होते. मा.मु यमं यांचे सु ा 
जाह र आभार मानायला पाह जेत. यांचे अं यसं कार सरकार  इतमामात झाले. 
याब ल िशवसेना मु यमं यांची कायम ऋणी राह ल. मु यमं यांनी िशवितथावर 

अं य वधी करायला परवानगी दली. मा.शरद पवार यां यापासून अनेक राजक य 
नेते आले होते. ६ तास वाट बघत बसले होत.े असा नेता परत होणे नाह . आ ह  
हणतोय ते आम यातून गेलेले नाह त. ह  एक वचारधारा आहे. वचारां या 

मा यमातून, सग या संघटने या मा यमातून ते सग यांम ये उप थत आहेत. 
मा.उ व ठाकरे हे साधारणतः अं यया ेत असताना यांचा चेहरा बिघतला तर 
कोणतेह  राजक य सावट न हत.े वड लांना अ न देताना सु ा यांनी व मा.राज 
ठाकरे यांनी हंबरडा फोडला. आज सभागृहा या वतीने, संपूण नगरा या वतीने 

ांजली वाहताना खरेतर यांनी एवढ  गद , एवढा जनसमूह कधी कमवला. 
यांना बघायला एवढ  जमलेली गद  ट. ह .वर बघताना यांनी काय कमवले हे 

बघायला िमळाले आहे. संपूण राजकार यांनी यां या वचारांची ेरणा घेऊन काम 
केले पाह जे. पु हा एकदा सग यां या वतीने, तळागाळातील गोरगर बां या वतीने 
साहेबांना भावपूण ांजली अपण करत.े  

 

मा.िसमा सावळे :- मा.महापौर साहेब, आज सं याकाळ  ४ ते ५ या दर यान 
कै.बाळासाहेब ठाकरे यांना सवप ीय ांजली अपण कर याचा काय म ठेवलेला 
आहे. खरोखर बाळासाहेब हे सवप ीय होत.े यांचे वचार हेच िशवसेना प ाच,े 
िशवसैिनकांचे वचार आहेत. बाळासाहेबां या वचारांशी अ य प ांची सु ा बांिधलक  
होती. यावेळ  बाळासाहेबांचे पािथव शर र मातो ीबाहेर आणताना सकाळ  ७.०० 
वा. पासून आ ह  सेनाभवनात बसलो होतो. यांचे दशन घेतले. यांचे पािथव 
शर र सेनाभवनात सकाळ  १०.०० वा. येणार होते ते दपार  ु ३.०० वा. पयत सु ा 
पोहोचले नाह . भ यामहाराज होत.े खासदार, आमदार आढळराव पाट ल, गजानन 
बाबर होते. बरेच ह .आय.पी. ितथे होते. व र  पदािधका-यांनी सांिगतले, गद  
हालत नाह य. सं याकाळ  ६.०० सूया ता या वेळ  अं यसं कार करणार आहोत. 
लाखो लोक आलेले आहेत. घाई का करतोय. मा.शरद पवार यांनी सांिगतले, जो 
सूय ४० वष तळपला, यांना सूय मावळताना अ न ावा. एवढा चांगला वचार 
कसा सांगू शकतात. पवार साहेब यांचे िम  होत.े अनेक वष यांनी एक  
घालवली अस यामुळे यांचा मोठापणा माह त होता. यांची मी ज मभर ऋणी 
राह न. माझे ज मगाव वेगळे आहे.  िशवसेनेने मला घड वले, समाजात मान दला. 
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अशी य  वेगळ  आहे. मा या सग या भावना मी अपण करते. वेगवेगळे सूर 
ितथे असून सु ा क येक लोकांना ते जायला नको होत.े सवसामा यातील 
आ मस मान वाढवणा-या या माणसाला वधा याने ना यपूण रतीने बोलवले आहे. 
मी पु यापासून ८०० क.मी. असणा-या गावातून आलेली, पोट भरायला इथे 
आलेलो, जातीपातीचे बंधन न पाळणा-या या संघटनेने मला िशवसेनेने कधी जात 
वचारलेली नाह . मानवतेचे वचार द यामुळे खरेतर कधी कुठे जायची इ छा 
झाली नाह . २० वषापासून िशवसेनेचे काम करते आहे. कुठे काह  घडले तर ितथे 
लगेच हजर असायचो. वािभमान िशकवला, िनभयपणा दला, माणूसक  सु ा 
िशकवली. वेळ संगी एकमेकां या पाठ शी कसे उभा रहायचे हे िशकवल.े या 
वचारांबरोबर यां या मृती जपत यां या कृतीचा वारसा असाच पुढे चालवणार 
आहोत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां या पुत यापाशी सभा आयो जत केलेली आहे. 
ितथे सवानी उप थत रहावे.  

 

मा.शुभांगी ल ढे – मा.महापौर साहेब, बाळासाहेब ठाकरे यांना िनरोप देताना आपण 
पाह ले. यां या जा याने पोकळ  िनमाण झाली आहे ती भ न िनघणार नाह . क 
भाग, भोसर  ाम थां या वतीने यांना भावपूण ांजली वाहते.  

 

मा.अ ण बो-हाडे - मा.महापौर साहेब, गेली ४५ वष महारा ात एक तूफान वावरत 
होते. २ वषापूव  हे तूफान शांत झाल.े अलौ कक य म व होत.े अनेक य ंनी 
सांिगतले या माणेच अ याया व  उभा राह लेला यो ा होता, नेतृ व होत.े हे 
नेत ृ व मराठ  माणसाचे थान उंचावणारे होत.े मराठ  मातीचे वैभव होत.े यां या 
पाने हे मराठ  मातीचे वैभव काळा या पड ाआड आता गेलेले आहे. यांना 

शहरा य़ा वतीने ांजली वाहतो. 
 

मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, २०१२ हे वष ददवी वष हणून घो षत ु
केले आहे. एवढा एकांडा महारा ाचा इितहास कधीच झालेला न हता. खरेतर 
आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे एवढे मोठे य म व होत.े आ ह  यां या वषयी 
बोलावे एवढ  देखील आमची उंची नाह . परंतू राजक य कालखंडाचा वचार पाहता       
आ ह  तेवढेच मोठे भा यवान आहोत. राजक य प र थती अितशय सुधारलेला 
कालखंड आम या आयु यात आला, पाह ला आहे, अनुभवला आहे. य ात 
अनुभव याची संधी िमळाली आहे. खरेतर महारा  हा युगपु षांची खाण आहे. 
एखा ा कायक याला कतृ व िस  करायचे असेल तर वकतृ वावर मोठे हायचे 
असेल तर एव या युगपु षांचा इितहासच आहे, एकएक पान उलगडून पाह ले, 
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मनापासून वचार केला, आ मिचंतन केले तर िन त कधीह  अफसोस     
असणार नाह . मूळात प र णाची वृ ी या कायक यात असायला पाह जे. सहज 
इितहासात डोकावले तर आचाय अ े  यांना पाह यानंतर य  हणून कसा कधी 
मोठा होऊ शकतो. या- या कालखंडाचा भाव या- या य वर होतो. य ात 
अनुभव याची संधी िमळाली तर तो ते याचे भा य समजतो. जेव या जेव या 
य  होऊन गे या, वचारांना वकृ व असणार, यावर पूण व ास आहे हणून हे 
एव या सग यांना वाच यावर समजत.े या जनमतात या उंचीवर बोलू शकतो का 
नाह  एवढा यासंग यां यात होता. उभे राह यावर उप थतांम ये भावी शैलीत 
ना व य िनमाण केले या उम ा ठाकरे शैलीत बाळासाहेब चिलत झाले. केवळ 
यां या कतृ वामुळे ते कायम आकषण असायच.े ८९ साला पयत जेव या 

िनवडणूक झा या नंतर ९१ पयत िनवडणूकां या रणधुमाळ या मा यमातून 
लोकांना यांची भाषणे ऐकायची संधी िमळाली. एक कायकता हणून आजह  
पाहतो क  सग यांत अितशय वेगाने थीर हो याची मता असत.े यावेळ  नेमके 
थीर होतो, यां या भाषणाने कतृ व थीर होते, यांची भाषणे ऐकायला आ ह  

जायचो. मोद महाजन, शरद पवार, व व. देशपांडे, रामकृ ण मोरे यां याबरोबर ११ 
वष य  राजक य सहवासाची संधी िमळाली. या पा भूमीवर वचार करता एवढ  
जबरद त य  होती क  यां या जाह र सभेला एक लाखापुढे गद  असायची. 
यां या प ाचेच लोक नसायचे तर यांचे वचार ऐक यासाठ  इतरह  गद  

करायच.े जबरद त आ मकतेने श दांची चीरफाड ती पण अचूक कारे चीरफाड 
कर याची ताकद यां या श दांत  होती. हे मी वतः अनुभवले आहे. अशा 
य ला भेटावे असे वाटायच.े पण काँ ेसचा अ य  अस यामुळे यांना कसे काय 
भेट शकतोू . मी वतःला भा यवान समजतो. र  लवलवेल. संगीत नाटकांची 
रंगभूमी गाजवलेले, ठाकरे यांना मानधन देवून यां या  मज वर बसवायचे आहे. 
सुलभा ऊबाळे यांना फोन क न वचारपूस केली. िसमा योगी या नाटकाचे दाजी 
भाटवडेकर हणतात – नेता मोठा कोण आहे. माणूस कोण मोठा आहे. नेता 
जिमनीवर असावा लागतो. गुजरातम ये नर  मोद  मु यमं ी झा यावर 
याच दवशी ते मातो ीवर येणार होते. आमची नाव घे याची उंची न हती. घडलेली 

घटना मी जीवंत आहे, तोपयत मा या अंतःकरणात इितहासा या पाना माणे 
राह ल. मोद  आले होत.े यांनी कळवले क  ते आले आहेत. मोद ंना सांगा 
थांबायला. यांची उंची कती. यांना थांबायला सांिगतले. प हले कोण आले 
या या आधारे यांनी आ हाला बोलायला संधी दली. मी यां याशी १५ िमिनटे 



 - 20 - 

बोललो. मी यांना सांिगतले मी काँ ेसम ये काम करतो. ते हणाले, तू कला 
जोपासतो. कोण याह  प ाचा असो असा माणूस वेगळा नसतो. कोणता इितहास 
वाचावा, वाचू नये असा  आप याला पडला होता. काह  य  पदे 
िमळा यानंतर याची ओळख िनमाण होते. या महारा ात अशा या य  उ या 
राह यातर  इितहास िनमाण होतो. ह  य  राह ली नाह  असा वचार केला तर  
जर चं , सूय, संत ाने र, संत तुकाराम यांना पाह ले नाह . तर  यांचे वचार 
हजारो, लाखो वकारतात. तसे िशवसैिनकांनी यांचे वचार वकारावेत. वचारांनी 
माणूस मोठा होतो. य  जगत नाह . य व न य म व ता कािलक असते. 
आ या या मा यमातून य  असतात. तोपयत य  नजरेसमोर असत.े 
यां याकडून संघष, भेदगट नसावा. कायक याला कती मोठे करावे. इितहासात 

डोकावले तर खासदाराचा पोरगा आमदार होतो. आमदार असेल तर याचा पोरगा 
नगरसेवक होणार. सवसामा य कुटंबातील कायकत ीू .नारायण राणे, ी.गणेश 
नाईक, कती नावे या, यांचे महारा ा या राजकारणातील नाव बाळासाहेब ठाकरे 
यां यामुळे आहे. यांना मोठे कर याचे काम करणारे, अंकुश असणारे एकमेव हेच 
रा तु य असे कतृ व मोठे केलेले आहे. वेळ संगी महारा ा या अ मतेसाठ  
रा पतींना पाठ ंबा देणारा, सु या सुळे िम ाची मुलगी रा यसभेवर जाते हणून 
पा ठंबा देणारे हे हात कोणतेह  पद िमळाले नाह  तर  मोठे होते. या देशात अशी 
दोनच माणसे आहेत. एक सोिनया गांधी आ ण दसरे बाळासाहेब ठाकरेु . बोट 
दाखवले याला मु यमं ी क न टाकले. िशवसेना वाढवली ते हा काय पा भूमी 
होती. या सभागृहात आदरणीय बाळासाहेबांचे देखील एक तैलिच  असावे. जे 
कायम ेरणादायी ठरेल. काह  माणसे प ाने मोठ  होतात. या मनु यामुळे प  
टकतो. नवीन पढ ला अशी ेरणा असायला हवी. यांचे भा य मोठे करावे लागेल. 
वतं  ओळख िनमाण केली. यांचा सहवास िमळाला. अनमोल पु यातून उपयोगी 

मागदशन िमळेल. पूव  एकवेळ भांडायला गेलो असतो तर मा या मनात प रवतन 
झाले असते. यां या चेह-यावर प रवतन घडवायची ताकद होती. आगळेवेगळे 
व ृ व होते. िशवसेनेचा इितहास वाच यासारखा वाचला असे क  शकत नाह . 
तसेच यां या वचारांना कसे यावे हे याच रतीने िमळाले आहे. शर र जाते, 
वचार अजरामर असतो. हणून संपूण लोकांचा अ यास करता करता बाळासाहेब 
ठाकरे यां यासारखी य  असावी एवढे उ नत कतृ व होत.े काँ ेस आय प  व 
भोईर कुटंबाकडून ांजली अपण करतोू .  
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मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, भाऊसाहेब भोईर यांनी सूचना केली. 
सभागृहात बाळासाहेब ठाकरे यांचे तैलिच  लावावे याला अनुमोदन देतो. मराठ  
मनासाठ  ४६ वष अिधरा य गाज वले. िशवसेना मुख बाळासाहेब ठाकरे यांना 
आदरांजली वाहतो. सभागृहात अनेक सहका-यांनी बाळासाहेबां या वतीने भावना 
कट के या. महारा ाची, देशाची मोठ  हानी झालेली नाह . बाळासाहेबांचा एक 
वचार होता. िशवसेना या प ाची उभारणी क न काम करत असली तर  एका 
वचाराने या रा यातील मराठ  माणसासाठ  जथे अ याय होईल या- या ठकाणी 
य पणे जाणारा नेता िगरणी कामगारांचा लढा असू ा, बेळगावचा लढा असू ा, 

संयु  महारा ाचा लढा असू ा, सग या प ांत यांनी खर भूिमका मांडली. या 
सग या ल यांत यांना तु ं गवास सहन करावा लागला. हालअपे ा सहन करा या 
लाग या. सभागृहात मी सांगणार नाह , परंतू खरेतर हे अनुभवातून शहाणपण 
आ याचे पाहत आलो आहोत. ३ वषापूव  माझा िशवसेनेतील वेश तो दवस मी 
वस  शकणार नाह . २ जुलै २००९ रोजी प ह याच भेट त बाळासाहेबांना कोण या 
प ाचे काम करत होतो हे मी सांिगतले. यांनी वग य इंद रा गांधी यां या वषयी 
अितशय आ मयतेने श द वापरले. असे खरेतर धमक असलेले नेतृ व असलेला, 
वाघालाह  लाजवेल अशी डरकाळ  फोडणारा, उ या महारा ाचा सुपू  आप यातून 
गेलेला आहे. यां या अं यया ेला २० लाख गद  झाली.  यात केवळ िशवसेनेचेच 
न हते तर तमाम मराठ  माणूस यांना अिभवादन कर यासाठ  आला आहे. आ ह  
सकाळपासून होतो. पवार साहेब १ वाजता आले. जवळपास सं याकाळ  ७ वा. 
पयत होतो. कलाकार, उ ोगपती सगळे होते. बाळासाहेबांना पाह यासाठ  गद चा 
लोट होता. मी एका कोप-यात बसलो होतो. तर सु ा जाऊन यांना पाह याचा योग 
मा यासार या कायक याला आला. आज रा यात गर बांना घरकूल देणार  SRA  
योजना हा रा यशासनाचा क प आला. यामागची संक पना  बाळासाहेबांची होती. 
याचे नंतर नाव पडले. गर ब मनु याला िनवास िमळावा, या या ह कांसाठ  

धावून जावे हा यांचा वचार होता. पुणे, मंुबई ह  दोन शहरे एकमेकांना जोडावीत 
ह  जुनी क पना होती. ती यांनी साकार केली. आज पुणे-मंुबई हे अंतर जाणवत 
नाह . हे यां याच आिशवादाने झालेले आहे. शासक य इतमामात यांचे 
अं यसं कार केले होते. राजक य खूच वर न बसलेले राजक य संघषात उभे आयु य 
घालवलेले, रा या या गतीसाठ , रा या या र णासाठ  वतःची पवा कधी केली 
नाह . परंतू मराठ  मनासाठ  जे स य असेल, यो य असेल ते ामा णकपणे 
भूिमका मांड याचे काम यांनी केले हणून रा यातील येक मराठ  माणूस मग 
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तो कोण याह  प ाचा, जातीचा असू ा, धमाचा असू ा. महारा ात राहणा-या 
येक माणसा या मनात घर क न गेलेला आहे. असा नेता पु हा होणार नाह . 

यांचे वकतृ व होत.े यां या मनात बोधनकारांचे वचार होत.े हणून गेली ४६ 
वष रा यासाठ  यांनी जे केलेले आहे, ते भ व यात पु हा कोणाकडून होईल कंवा 
नाह . परंतू बाळासाहेब महारा ाचा वािभमान, महारा ाचे र  आप यापासून 
जुळलेले होते. सवा या वतीन,े सभागृहा या वतीने भावपूण आदरांजली वाहतो. या 
दवशी सव प ाची, जाती-धमाची सव मंडळ  ऊ व ठाकरे यांचे सां वन 
कर यासाठ  आवजून उप थत होती. यांचे देखील आभार य  करतो.  
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, आज सवजण आदरणीय कै.बाळासाहेब 
ठाकरे यांना ांजली वाह यासाठ  जमलेले आहेत. आज यांना इथे ांजली 
वाहतोय. परंतू मला असे वाटते माणसा या िनधनाने याचे शर र आप यातून गेले 
तर  यांचे आचार- वचार, यांनी समाजासाठ  सांिगतले या या गो ी या 
आप यातून कुठे जाणार आहेत. ते आप यातून िनघून गेले तर  यांना ांजली 
वाहताना आपण यांना कुठेतर  कमी लेखतोय काय असे वाटत.े इतके या 
मनु याने घडवलेले आहे. ते सग यां या मनात हंद दय स ाट हणून होतेू . 
सु वातीपासून यां या मृ यूपयत असणारा कमचार  थापा हा मराठ  होता का. 
सवाना सामावून घेणारा नेता होता. मनु य मोठा असतो. साधारणतः कोणाला 
सांगत नाह , कोणी समाजासाठ  काम करतो, कोणी घरे वकत देतो. सवाना 
सामावून घे याची ताकद यां यात होती. सुलभा ऊबाळे हने िशवसेनेसाठ  खूप 
काम केले. या- या गो ी ितला िमळा या वड लधा-यांसार या वड लांकडून 
िमळा या, हणून ितला शोक अनावर होत होता. एकामागून एक गो ी ठरले या 
असतात. मनु य ज माला येतो ते हा मृ यूशी बांधलेला असतो. १७ तारखेला 
यांची अंतया ा पाह ली तर मनु याची कृित कोणीच थांबवू शकणार नाह . 
यां याबरोबर काम करता आले नाह  तर सु ा पवार साहेबांशी यांची मै ी, हे 

मा यासार या कायक याने समजून घेणे गरजेच ेआहे. या ीकोणातून अ यास 
करणे गरजेचे आहे. जी माणसे आप याबरोबर नाह त यांचा वचार कोणीकोणी का 
केला, सांग यासारखे कोण आहेत. यांना आपण सांगू ह  यांना खर  ांजली 
आहे. यं णे वरोधात ते ओरडत, बोलत होत.े का ओरडत होते. ह का या 
माणसाब लच आपण बोलतो, हणून ते सवाना हवेहवेशे वाटत होत.े हेच िच  १७ 
तारखेला दसले. यांनी सग यांना बोलवून घेतले. आचार वचारांनी य  
मह वाची होते. येकाला हळहळ वाटते आहे. सगळे ट. ह . समोरे बसले होते. 
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पाड याला मा याकडे काय म होता. तो र  कर यासाठ  मी सुलभाला फोन केला. 
सगळे काय म र  केले. ते जातील असे कोणालाह  वाटत न हते. घरातील माणूस 
गे यासारखे सगळे ट. ह . समोर बसले होते. माणसा या मनावर रमोट कं ोलच 
नाह तर यांनी रा य केले. समाजात यांचा रमोट कं ोल कमी होईल पण यांनी 
िशकवलेली माणूसक , मै ी िशवसैिनकांनी जाग कपणे आ मसात केली पाह ज.े 
ह च यांना खर  भावपूण ांजली होईल. मी कदम कुटंबा या वतीनेू , रा वाद  
काँ ेस या वतीन,े संपूण शहरा या वतीने यांना ांजली वाहते. आज सवप ीय 
सभा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या पुत याजवळ ४.०० वा. आहे. ितथे सग यांनी 
यावे. आ ण आजची ह  सभा दनांक २७ नो हबर २०१२ रोजी दपार  ु २.०० वा. 
पयत तहकूब कर यात यावी अशी सूचना करत.े  

 

मा. जत  ननावरे – मा.महापौर साहेब, मा.मंगला कदम यांनी मांडले या सूचनेला 
अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर – पंपर  िचंचवड शहरा या वतीने आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांना 
आमदार वलास लांडे यां या वतीने, कुटं बयां या वतीनेू , शहरातील सव 
नाग रकां या वतीने भावपूण ांजली वाहत.े आज ते गे यामुळे पोकळ  िनमाण 
झाली आहे. कोण याह  पदाची अपे ा न करता त वांसाठ , लोकांसाठ  उभे राहन ू
ामा णकपणे काय केले. हे यांचे काय असेच पुढे चालू ठेवाव.े यां या आ याला 

चीरशांती लाभो. यां या कुटं बयांना दःख सोसायला बळ िमळोू ु . यांना ांजली 
वाहन ह  सभा दू .२७ नो हबर २०१२ रोजी दपार  ु २.०० वा. पयत तहकूब कर यात 
येत आहे.  
 
 
 

 
 

           (´ÖÖê×Æü®ÖßŸÖÖ‡Ô ×¾Ö»ÖÖÃÖ »ÖÓÖ›êü) 
                                                                      ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü 
                                                         Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ǖ ÖÖ×»ÖÛúÖ 
                                                                 Ø¯Ö¯Ö ü̧ß - 411 018 
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Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ǖ ÖÖ×»ÖÛúÖ, Ø¯Ö¯Ö¸üß - 411 018 
   ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ÃÖ³ÖÖ 

    ÛúÖµÖÔ̄ Ö×¡ÖÛúÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú -10 
  ÃÖ³ÖÖ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ 

(×¤ü®ÖÖÓÛú 20.11.2012 “Öß ŸÖÆüÛæú²Ö ÃÖ³ÖÖ) 
 

×¤ü®ÖÖÓÛú :- 27.11.2012     ¾Öêôûû:-¤ãü¯ÖÖ¸üß 2.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 

Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛêú“Öß ´ÖÖÆêü ®ÖÖê¾Æëüü²Ö¸ü-2012 “Öß ×¤ü.20.11.2012 “Öß 
ŸÖÆüÛæú²Ö ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ÃÖ³ÖÖ ´ÖÓÝÖôû¾ÖÖ¸üüüüü ×¤ü.27.11.2012 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 2.00 ¾ÖÖ. 
´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ǖ ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß´Ö¬Öß»Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÞÖ ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ 
Ûú¸üÞÖêŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.  ÃÖ³ÖêÃÖ ÜÖÖ»Öß»Ö ÃÖ®´ÖÖ.üÃÖ¤üÃµÖ ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. 

 

1. ´ÖÖ.´ÖÖê×Æü®ÖßŸÖÖ‡Ô ×¾Ö»ÖÖÃÖ »ÖÓÖ›êü  -  ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü 
2. ´ÖÖ.¸üÖ•Öæ ×´ÖÃÖÖôû    -  ˆ¯Ö´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü  
3. ´ÖÖ.¯ÖÖîÙÞÖ´ÖÖ ¸üØ¾Ö¦ü (†Ö¯¯ÖÖ) ÃÖÖê®Ö¾ÖÞÖê 
4. ´ÖÖ.³ÖÖ»ÖêÛú¸ü ¿ÖÓÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ÛúÖë×›ü²ÖÖ ‰ú±Ôú ‹ÃÖ.Ûêú.²ÖÖ¯Öæ 
5. ´ÖÖ.´Æêü̃ Öê ÃÖã̧ êü¿Ö ¸ÓüÝÖ®ÖÖ£Ö 
6. ´ÖÖ.³ÖÖ»ÖêÛú¸ü †¹ýÞÖÖ ×¤ü»Öß¯Ö 
7. ´ÖÖ.Ã¾ÖÖŸÖß ¯ÖḮ ÖÖê¤ü ÃÖÖ®Öê 
8. ´ÖÖ.ÃÖÖ®Öê ¤ü¢ÖÖ˜ÖµÖ ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö (ÛúÖÛúÖ) 
9. ´ÖÖ.£ÖÖȩ̂ üÖŸÖ ¾Ö×®ÖŸÖÖ ‹Ûú®ÖÖ£Ö 
10. ´ÖÖ.ÃÖÖµÖÛú ü̧ †•ÖµÖ ¿ÖÓÛú¸ü¸üÖ¾Ö 
11. ´ÖÖ.•ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ 
12. ´ÖÖ.•ÖÖ¬Ö¾Ö ¸üÖÆãü»Ö ÝÖã»ÖÖ²Ö 
13. ´ÖÖ.†Ö»ÆüÖ™ü ´ÖÓ¤üÖ ˆ¢Ö´Öü 
14. ´ÖÖ.†Ö»ÆüÖ™ü ¬Ö®ÖÓ•ÖµÖ ´Öã̧ ü»Öß¬Ö ü̧ 
15. ´ÖÖ.ÛúÖôû•Öê ×®ÖŸÖß®Ö ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö 
16.´ÖÖ.×¾Ö®ÖµÖÖ ¯ÖÏ¤üß¯Ö (†Ö²ÖÖ) ŸÖÖ¯ÖÛúß ü̧ 

17.´ÖÖ.•ÖÝÖ×¤¿Ö ¿Öê¼üß 
18. ́ ÖÖ.²Ö×Æü̧ ü¾ÖÖ›êü ®ÖÖ ü̧ÖµÖÞÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö 
19. ́ ÖÖ.ÃÖÖî.´ÖÓÝÖ»ÖÖŸÖÖ‡Ô †¿ÖÖêÛú Ûú¤ü´Ö 
20. ́ ÖÖ.ˆ»ÆüÖÃÖ ¿Öê¼üß 
21. ́ ÖÖ.šüÖë²Ö¸êü ÃÖã³Ö¦üÖ ‡ÔÀ¾Ö¸ü 
22. ́ ÖÖ.¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÓÝÖßŸÖÖ ¿ÖÖ´Ö 
23. ́ ÖÖ.ˆ²ÖÖôêû ÃÖã»Ö³ÖÖ ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú 
24. ́ ÖÖ.²ÖÖê-ÆüÖ›êü ¿Öã³Ö ÓÖÝÖß ÃÖÓ•ÖµÖ 
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25. ́ ÖÖ.(×“ÖÜÖ»Öê) ´Ö¸üÖšêü †×À¾Ö®Öß †×•ÖŸÖ 
26. ́ ÖÖ.³ÖÖ¸üŸÖß ±ú¸üÖÓ¤êü 
27. ́ ÖÖ.†Ö¸ü.‹ÃÖ.Ûãú´ÖÖ¸ü 
28. ́ ÖÖ.•ÖÖ¾Öê¤ü ¸ǘ Ö•ÖÖ®Ö ¿ÖêÜÖ 
29. ́ ÖÖ.³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Öü ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ –ÖÖ®ÖêÀ¾Ö¸ü 
30. ́ ÖÖ.¯ÖÓÖœü¸üÛú¸ü ×®Ö»Öê¿Ö ¿ÖÓÛú¸ü¸üÖ¾Ö 
31. ́ ÖÖ.®ÖÓ¤üÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ŸÖÖÛú¾ÖÞÖê 
32. ́ ÖÖ.®Öê™üÛêú ÃÖã́ Ö®Ö ¸üÖ•Öë¦ü 
33. ́ ÖÖ.ŸÖ ü̧ÃÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ 
34. ́ ÖÖ.³ÖÖë›ü¾Öê ÃÖÓ×ÝÖŸÖÖ ¸üÖ•Öë¦ 
35. ́ ÖÖ.´ÖÖȩ̂ êüÀ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¤æü ³ÖÖë›ü¾Öê 
36. ́ ÖÖ.³ÖÖê‡Ô¸ü ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö ÃÖÖê̄ ÖÖ®Ö¸üÖ¾Ö 
37. ́ ÖÖ.ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß †Ö¿ÖÖ –ÖÖ®ÖêÀ¾Ö¸ü 
38. ́ ÖÖ.»ÖÖëœêü ÝÖÞÖê¿Ö ®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ 
39. ́ ÖÖ.¿Ö´Öß´Ö ¯ÖšüÖÞÖ  
40. ´ÖÖ.†ò›ü.ÃÖÓ¤üß¯Ö ÝÖã»ÖÖ²Ö Ø“Ö“Ö¾Ö›êü 
41. ´ÖÖ.†×À¾Ö®Öß ÝÖ•ÖÖ®Ö®Ö Ø“Ö“Ö¾Ö›êü-¯ÖÖ™üß»Ö 
42. ´ÖÖ.†¯ÖÞÖÖÔ ×®Ö»Öê¿Ö ›üÖêÛêú 
43. ´ÖÖ.†®ÖÓŸÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ ÛúÖê-ÆüÖôêû 
44. ´ÖÖ.×¿ÖŸÖ»Ö ˆ±Ôú ×¾Ö•ÖµÖ ÝÖÖȩ̂ üÜÖ Ø¿Ö¤êü 
45. ´ÖÖ.•ÖµÖÁÖß ¾ÖÃÖÓŸÖ ÝÖÖ¾Ö›êü 
46. ´ÖÖ.¯Ö¾ÖÖ¸ü ´Ö×®ÖÂÖÖ ÛúÖôæû̧ üÖ´Ö 
47. ́ ÖÖ.¯ÖÏÃÖÖ¤ü ¿Öê¼üß 
48. ́ ÖÖ.†×¾Ö®ÖÖ¿Ö (¤üÖ¤üÖ) ™êüÛúÖ¾Ö›êü 
49. ́ ÖÖ.ÛúÖôû³ÖÖȩ̂ ü ¾Öî¿ÖÖ»Öß •ÖÖØ»Ö¤ü̧ ü 
50. ́ ÖÖ.ÃÖÖî.šüÖÛú¸êü ´ÖÓ¤üÖ×Ûú®Öß †•Öã Ô®Ö 
51. ́ ÖÖ.´ÖÖÃÖæôûÛú¸ü ÃÖ×´Ö ü̧ ´ÖÖȩ̂ êüÀ¾Ö¸ü 
52. ́ ÖÖ.ÃÖÖî.ÝÖ¾Öôûß ÃÖã×®ÖŸÖÖ (´ÖÖ‡Ô) ¯ÖÓÖ›ãü¸ÓüÝÖ 
53. ́ ÖÖ.ÃÖã̄ Öê †Ö¿ÖÖ ¸üØ¾Ö¦ü 
54. ́ ÖÖ.“ÖÓ¦üÛÓúÖŸÖ (³ÖÖ‰ú)ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖôûÛêú 
55. ́ ÖÖ.†×•ÖŸÖ ¤üÖ´ÖÖê¤ü̧ ü ÝÖ¾ÆüÖÞÖê 
56. ́ ÖÖ.ÝÖÖê±úÞÖê †®Öã̧ üÖ¬ÖÖ ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ 
57. ́ ÖÖ.•ÖÖØ»Ö¤ü̧ ü (²ÖÖ¯Öæ) Ø¿Ö¤êü 
58. ́ ÖÖ.ÝÖ¾ÆüÖÞÖê ÃÖã̧ êüÜÖÖ ¿ÖÓÛú¸ü 
59. ́ ÖÖ.´ÖÆêü¿Ö¤üÖ¤üÖ ×ÛúÃÖ®Ö »ÖÖÓ›üÝÖê 
60. ́ ÖÖ.±ãúÝÖê ÃÖß´ÖÖ ¤ü¢ÖÖ˜ÖµÖ 
61. ́ÖÖ.»ÖÖëœêü ¿Öã³ÖÓÖÝÖß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ 
62. ́ÖÖ.×¾ÖÀ¾Ö®ÖÖ£Ö ×¾ÖšüÖê²ÖÖ »ÖÓÖ›êü 
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63. ́ÖÖ.®Ö®Ö¾Ö¸êü ×•ÖŸÖë¦ü ²ÖÖ²ÖÖ 
64. ́ÖÖ.ÃÖÖ¾Öôêû ×ÃÖ´ÖÖ ¸üØ¾Ö¦ü 
65. ́ÖÖ.ÃÖÖî.²Ö®ÖÃÖÖê›êü ¿ÖÛã ÓúŸÖ»ÖÖ ÛúÖ×¿Ö®ÖÖ£Ö 
66. ́ÖÖ.³ÖÖêÃÖ»Öê ¸üÖÆæü»Ö Æü®Öã́ ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö 
67. ́ÖÖ.¯ÖÖ»ÖÓÖ›êü ÃÖã•ÖÖŸÖÖ ÃÖã×®Ö»Ö 
68. ́ÖÖ.²ÖÆü»Ö µÖÖêÝÖê¿Ö ´ÖÓÝÖ»ÖÃÖê®Ö 
69. ́ÖÖ.ÃÖÖî.¯ÖÖ®ÖÃÖ¸êü †×´Ö®ÖÖ ´ÖÆÓü´´Ö¤ü 
70. ́ÖÖ.Ûú¤ü´Ö ÃÖ¤üÝÖã¹ý ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 
71. ́ÖÖ.×ÝÖŸÖÖ ÃÖã¿Öß»Ö ´ÖÓ“Ö¸üÛú¸ 
72. ́ÖÖ.Ûîú»ÖÖÃÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö Ûú¤ü´Öü 
73. ́ÖÖ.”ûÖµÖÖ •ÖÝÖ®®ÖÖ£Ö ÃÖÖ²Öôêû 
74. ́ÖÖ.†ÖÃÖ¾ÖÖÞÖß ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ¬Ö®Ö ü̧Ö•Ö 
75. ́ÖÖ.¾ÖÖ‘Öȩ̂ êü ÃÖã×®ÖŸÖÖ ü̧Ö•Öê¿Ö 
76. ́ÖÖ.¾ÖÖ‘Öȩ̂ êü ¯ÖÏ³ÖÖÛú¸ü ®ÖÖ´Ö¤êü¾Ö 
77. ́ÖÖ.ˆÂÖÖ ÃÖÓ•ÖÖêÝÖ ¾ÖÖ‘Öȩ̂ êü (¯ÖÖ™üß»Ö) 
78. ́ÖÖ.ŸÖÖ´ÆüÞÖÛú ü̧ ¯ÖḮ ÖÖê¤ü ¸ü‘Öã®ÖÖ£Ö 
79. ́ÖÖ.ÛúÖôêû ×¾Ö´Ö»Ö ü̧´Öê¿Ö 
80. ́ÖÖ.¯ÖÖ›üÖôêû ×®ÖŸÖÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖ 
81. ́ÖÖ.×¾Ö®ÖÖê¤ü •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ ®Öœêü 
82. ́ÖÖ.ŸÖÖ¯ÖÛúß¸ü †×®ÖŸÖÖ ´ÖØ“”û¦ü 
83. ́ÖÖ.×¾Ö´Ö»ÖŸÖÖ‡Ô ÃÖã̧ êü¿Ö •ÖÝÖŸÖÖ¯Ö 
84. ́ÖÖ.†¯¯ÖÖ ˆ±Ôú ÃÖÓ̄ ÖŸÖ –ÖÖ®ÖÖê²ÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü 
85. ́ÖÖ.²ÖÖ¸üÞÖê ×®Ö»Öê¿Ö ×Æü¸üÖ´ÖÞÖ 
86. ́ÖÖ.²ÖÖ¸üÞÖê —ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö 
87. ́ÖÖ.†Ö¯¯ÖÖ ˆ±Ôú ÁÖß¸ÓüÝÖ “ÖÓ¤ãü ²ÖÖ¸üÞÖê 
88. ´ÖÖ.²ÖÖ¸üÞÖê ´ÖÖµÖÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ 
89. ́ÖÖ.†Öê¾ÆüÖôû ¿ÖêÜÖ¸ü †¿ÖÖêÛú 
90. ́ÖÖ.µÖ´Öã®ÖÖŸÖÖ‡Ô ¸ü´ÖÞÖ®ÖÖ®ÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü 
91. ́ÖÖ.×¾Ö®ÖµÖ ˆ±Ôú ×¾Ö®ÖÖµÖÛú ü̧´Öê¿Ö ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü 
92. ́ÖÖ.Ûú»ÖÖ™êü Ã¾ÖÖŸÖß ´ÖµÖã̧ ü 
93. ́ÖÖ.®ÖÖÓ¤üÝÖã›êü ×¾Ö»ÖÖÃÖ ‹Ûú®ÖÖ£Ö 
94. ́ÖÖ.“ÖÖï¬Öê †Ö¸üŸÖß ÃÖã̧ êü¿Ö 
95. ́ÖÖ.²ÖÖ¯Öæ ˆ±Ôú ¿Ö˜Öã‘®Ö ×ÃÖŸÖÖ ü̧Ö´Ö ÛúÖ™êü 
96. ́ÖÖ.×¿ÖŸÖ»Ö ×¾Ö÷ü»Ö ‰ú±Ôú ®ÖÖ®ÖÖ ÛúÖ™êü 
97. ́ÖÖ.²ÖÖêÛú›ü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ÝÖêÞÖ³ÖÖ‰ú 
98. ́ÖÖ.•Ö¾ÖôûÛú¸ü ¾Öî¿ÖÖ»Öß ¸üÖÆãü»Ö 
99. ́ÖÖ.¬Ö¸üÖ›êü ¿ÖÛã ÓúŸÖ»ÖÖ ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö 
100. ́ÖÖ.•ÖÝÖŸÖÖ¯Ö ¸üÖ•Öë¦ü ÝÖÞÖ¯ÖŸÖ 
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101. ́ÖÖ.×¿ÖŸÖÖêôêû ¿Öî»Ö•ÖÖ ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö 
102. ́ÖÖ.•ÖÝÖŸÖÖ¯Ö ®Ö¾Ö®ÖÖ£Ö ¤ü¢Öã 
103. ́ÖÖ.ÃÖÖî.ŸÖ®Ö¯Öã̧ êü ÃÖãÂÖ´ÖÖ ¸üÖ•Öë¦ü 
104. ́ÖÖ.†ŸÖã»Ö †¸üØ¾Ö¤ü ‰ú±Ôú ®ÖÖ®ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ×¿ÖŸÖÖêôêû 
105. ́ÖÖ.•Ö´Ö ÃÖÖê®ÖÖ»Öß ¯ÖÖê̄ Ö™ü 
106. ́ÖÖ.†Öê¾ÆüÖôû ¸ǘ ÖÖ ×®ÖŸÖß®Ö ˆ±Ôú ÃÖ®Öß 
107. ́ÖÖ.ÛúÖ™êü ¸üÖê×ÆüŸÖ†Ö¯¯ÖÖ ÃÖã¤üÖ´Ö 
108. ́ÖÖ.ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü ÃÖÓ¬µÖÖ ÃÖã̧ ü¤üÖÃÖ 
109. ́ÖÖ.ÛúÖ™êü ¸üÖ•Öë¦ü ×³ÖÛú®Ö¿Öêšü 
110. ́ÖÖ.¿Öë›üÝÖê †Ö¿ÖÖ ÃÖãÜÖ¤êü¾Ö 
111. ́ÖÖ.´ÖÖê™êü ×Ûú¸üÞÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö 
112. ́ÖÖ.ÃÖÓ•ÖµÖ Ûêú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÛúÖ™êü    
113. ́ÖÖ.¬Öã́ ÖÖôû ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ×®Ö¾Öé¢Öß 
114. ́ÖÖ.ÝÖÖ¾Ö›êü Æü®Öã́ ÖÓ ÓŸÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö 
115. ́ÖÖ.¯ÖÖ™üß»Ö ÃÖã×•ÖŸÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ 
116. ́ÖÖ.²ÖÖê-ÆüÖ›êü †¹ýÞÖ ŸÖãÛúÖ¸üÖ´Ö 
117. ́ÖÖ.»ÖÖêÜÖÓ›êü ÝÖÖê¸üõÖ •ÖÖÛúÖ¸üÖ´Ö  

 
µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ.›üÖò.ÁÖßÛú ü̧ ¯Ö¸ü¤êü¿Öß-´ÖÆÖǖ ÖÖ×»ÖÛúÖ †ÖµÖãŒŸÖ,´ÖÖ.¯ÖÏÛúÖ¿Ö Ûú¤ü´Ö-†×ŸÖ. 

†ÖµÖãŒŸÖ,´ÖÖ.ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ-ÃÖÆü.†ÖµÖãŒŸÖ,´ÖÖ.¯Ö¾ÖÖ¸ü,´ÖÖ.¤ãü¸üÝÖæ›êüü-ÃÖÆüÖ.†ÖµÖãŒŸÖ,´ÖÖ.“ÖÖÛúÞÖÛú¸üûüûü-¯ÖÏ. 
®ÖÝÖ ü̧ÃÖ×“Ö¾Ö,´ÖÖ.ÃÖã̧ üÝÖã›êü-×¾ÖÛúÖÃÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ,´ÖÖ.³ÖÖêÃÖ»Öê-´ÖãÜµÖ»ÖêÜÖÖ¯ÖÖ»Ö,´ÖÖ.‡ÓÝÖôêû,´ÖÖ.Ø“Ö“Ö¾Ö›êü, 
´ÖÖ.»Ö›üÛúŸÖ-ÛúÖµÖÔ.†×³ÖµÖÓŸÖÖ,´ÖÖ.ÃÖÖôãÓûÛêú-´Ö ãÜµÖ ˆªÖ®Ö †×¬ÖõÖÛú,´ÖÖ.´ÖÖ”û¸êü-×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß, 
´ÖÖ.ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü-•Ö®ÖÃÖÓ̄ ÖÛÔú †×¬ÖÛúÖ ü̧ß, ´ÖÖ.³ÖÖÝÖ»ÖÖÞÖß-ˆ¯Ö¿ÖÆü¸ü †×³ÖµÖÓŸÖÖ Æêü †×¬ÖÛúÖ¸üß ÃÖ³ÖêÃÖ 
ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.     

----------- 

´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü :- ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ´ÖÖ.®ÖÝÖ¸üÃÖê¾ÖÛú ¾Ö ®ÖÝÖ¸üÃÖê×¾ÖÛúÖ, †ÖµÖãŒŸÖ, †×¬ÖÛúÖ ü̧ß ¾ÖÝÖÔ, ¯Ö¡ÖÛúÖ¸, 
®ÖÖÝÖ×¸üÛú µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê Ã¾ÖÖÝÖŸÖ Ûú¹ý®Ö ÃÖ³ÖÖ ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖã̧ ü¾ÖÖŸÖ Ûú ü̧ÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
        ---------   
 ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ÃÖ³ÖÖ ÛÎú. 8 ×¤ü.20/9/2012 (¤ãü.2.00 ¾Ö ¤ãü.2.30) “ÖÖ ÃÖ³ÖÖ¾Öé¢ÖÓÖŸÖ 
ÛúÖµÖ´Ö Ûú¸üÞÖêŸÖ †Ö»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 

         ------ 

मा.महापौर :- ¯ÖÏ¿®ÖÖê¢Ö¸êü- ´ÖÖ.³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö ³ÖÖê‡Ô¸ü, ´ÖÖ.Ûîú»ÖÖÃÖ Ûú¤ǘ Ö µÖÖÓ®Öß ×¾Ö“ÖÖ ü̧»Öê»Öê ¯ÖÏ¿®Ö. 

 

मा.भाऊसाहेब भोईर :- मा.महापौर साहेब, संपूण स य प र थीतीच या ां या 
उ रामुळे बाहेर आली आहे. या ठकाणी आकडेवार या पुढे जाऊ इ छत नाह . 
म ह यापूव  सवा या हातात अजडा होता. अजडा या मा यमातून सवानी 
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थाप य, व ुत वभागा या हेडवर कती खच केलेला आहे याचे आकडे सवाकडे 
आहेत. ो रा या तासात भाषण करायचेच हणून वचारलेले  हणून हा  
उप थत केलेला नाह . आपण सभागृहात यासाठ  आलेलो नाह . िन तच 
वकासासंदभात सवजण एक  असतो. नेम या ८/९ म ह यात, या वषभरात 
वकास कामांसंदभात आपले नेमके काय सा य आहे, नेमके काय केले यावर 
अंतमुख करणारा हा  आहे. नगरसेवक हो यासाठ  काय कशा प तीने संघष 
करावा लागतो याची सवाना माह ती आहे. अिधकार  यांचे ट न काम करत 
असतात. बजेटनुसार कायवाह  कर या या ीकोणातून करत असतात. आधीचे 
आयु  शमा हे गे यानंतर आयु  ी. ीकर परदेशी यां या कालावधीत बजेट 
झालेले नाह . यांचे दोन म हने िश णासाठ  गेले होत.े यासंदभात बारकाईने 
अ यास केला. अजडावर  व उ रे पाह ली तर केवळ वषभरात १२ ते १३ ट के 
यावर कामे केलेली नाह त. २०१२ चा लॅकईयर हणून वचार केला तर  वावगे 
होणार नाह . काम कशासाठ  करत असतो. सव माजी नगरसेवकांचे आभार 
मानायला पाह जेत. यांनी केले या कामाचे उ ाटन अजून करतोय. आपले बजेट 
अजून हलत नाह . छातीठोकपणे संद ध माह ती देतात. मला असे वाटते मा या 
वॉडात असे क  शकतो, मला असे वाटते या सव गो ी प ीय ना यातून नाह त. 
आकडेवार त बदल होत नाह . वा तव नाका न जमणार नाह . नगरसेवक हणून 
वकासाची कामे करतो. संपूण शहरा या ासाठ  सभागृहात भांडण करत असतो, 
वाद घालत असतो. यात शासन झाले का. याचा आ ह  आज या ो रातील 
उ रातून साधारणतः मा हती घेतली. भोसले साहेबांचे देखील मनापासून ध यवाद 
देतो. मला वाटते संपूण बजेट काह  ठेकेदारांना डो यासमोर ठेवून चालले आहे का. 
जेएनएनयूआरएम या मा यमातून ह  संपूण भारत देशात कमाई करणार  योजना 
आहे. गतीमान वकास हावा. संपूण आिथक आक यांत अडकू नये. क प यांचे 
नेमके काय चालले आहे. बी.आर.ट . औंध-रावेत र ता ७४ कोट ंची तरतूद 
असताना २६ कोट  खच झालेला आहे. ३५ट केच काम झाले आहे. परदेशी 
साहेबांना मा हत आहे, अनेक महापािलकांत ५० कोट ंवर बजेट नसत.े इथे फ  
एका ठेकेदारासाठ  ५० कोट  ठेवतात. र ता ता यात नाह  हणून उशीर झाला 
हणून हाच पैसा वसूल करणार. आपण द क पू  संभाळतो. कोणताह  ठेकेदार 

माझा नातेवाईक नाह . ठेकेदार कोण यापे ा शहरातील पैसा गंडवला जातोय. न  
आवाहन करतो, हेडनेटवर जाऊन पहा. ५ कोट  ३ कोट  नागरव तीचे बजेट आहे. 
यात गटार सु ा करता येत नाह . आपला ठेकेदार १५ कोट ंपे ा कमी र कम घेतो 
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का. टडर काढायला सांगतो. बी.आर.ट . कासारवाड -दे-आकुड  हा रोड ६५ कोट ंपैक  
१२ कोट  खच केले आहेत. परदेशी साहेब तु ह  साफसफाई करायला आला आहात. 
तु ह  कट िनणय घेत असालू , वाद ववाद राहो, काह  गो ींत मी तुम याशी सहमत 
आहे. पाच-पाच वष एकाच टेबलवर एकच अिधकार , एकच ठेकेदार, एकच टडर 
घेत असेल तर ह  साफसफाई करणार आहात का. या आकडेवार त भाषण करणे 
हणजे भाषण नाह . यात नेमक  काय आकडेवार  मा याकडे रतसर आहे. 
बनधा तपणे उ रे देतात. म ह यातून एकदा नगरसेवक ओरडतात. संपूण भागांत 
मा हती घेतली. संपूण कामापैक  फ  ३४% केले गेले. १८ % वॉडात पाणी नाह . 
फ  २२% खच झालेला आहे. संपूण पा भूमी पाह ली तर भांडवली खच पाह ला 
तर २७ कोट , १८ कोट , १९ कोट , ७८ कोट  यापिलकडे अपे त नाह . सरासर  
वषभरात १५ ते २०% वर गेलेले नाह . कायवाह  करत असताना नगरसेवकां या 
प ांचा कधीच वचार करणार नाह . कोणती कामे कळकळ ने मांडलेली आहेत. 
कामाचा िस रअसनेस नसेल तर २ जागांपैक  १ जागा झाली तर १ जागा तर  चालू 
राह ल. जेएनएनयूआरएम या मा यमातून लूट चाललेली आहे. आपली नैितक 
जबाबदार  आहे. सभागृहात बोलताना प  बाजूला ठेवून येतो. नागर कांचा शहराचा 
व ास हणून कामे करतो. आमची जबाबदार  असत.े काह ह  चूक चे झालेतर  
ामा णकपणे मांडावे. नका बोलू, ठेकेदार आपला आहे. पण जनता सु ा ५ वष 

वाट बघत असते. ८०% िनकाल बदलतात. चेहरे बदलतात. संपूण आकडेवार त उ रे 
सु ा छातीठोकपणे चूक ची दलेली आहेत. तुम या ठोस क पना आहेत. या 
अंगीकारताना शासनावर चंड ताकद ने िनयं ण ठेवा. कोणकोण ५ वष एकाच 
टेबलवर बसले आहेत. तु ह  अनिधकृत घरे पाडता. गर ब माणसाला र यावर 
आणले आहे. कायदेशीर कामे करता तसे अिधका-यांना जागेवर आणा. तु ह  
कायदेशीर कामे केली पाह जेत. अितशय व  काम आहे. १२ ते १३ % ठराव 
करतो. जेएनएनयूआरएममधील सग यांची चौकशी करा. २१४ कोट  पऴवले, ५२ 
कोट  खच झाला. पुढ ल बजेटम य ेयाची बले पुरा यासाठ  आ हाला दाखव यात 
यावीत. नगरसेवक हणतो ते हा तरतूद नाह , होत नाह  असे हणतात. अिधकार  
९ म हने खेळ करतात. महापािलकेत नवा गड  नवा रा य चालले आहे. सव 
नगरसेवकांना न  आवाहन करतो क  मा या भावना नकारा या ीकोणातून 
नाह त. आपण नेमके हेच आहोत का. वकास होतो. िनधी एक  होणार नसेल तर 
असेच चालणार आहे. मॅनेज क न केले तर चूकत नाह . वकासा या आधारावर 
िनवडणूका जंकता येतात. पारंपार क प तीने अनेक महापौर झाल.े पुढेह  होतील. 
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बैठका होतात, सभा होतात. सभेत अशाच चचा करणार आहात का. कोणती कामे 
झाली नाह त. अिधका-यांना  वचारलेला नाह  का. बाहेरचे अिधकार  काम करत 
नाह त. इथला अिधकार  चांगला कशाव न ठरतो. ट केवार व न, कशी गतीमान 
कामे केलेली आहेत. न  आवाहन करतो, तु ह  काम करणारे आहात. तुम यावर 
फार मोठ  जबाबदार  आहे. मा याकडे सगळ  आकडेवार  आहे. सभागृहात 
आकडेवार  कळते. यापे ा आपले शहरात नेमके थान काय. लॅक इयर हणून 
वचार करा. ५% सु ा लोकांची कामे झालेली नाह त. पुढ ल कालखंड खडतर आहे. 
मला सांिगत यािशवाय राहवत नाह . तेच तेच आकडे दसतात. ७४ कोट , ६५ 
कोट  SUTP  चे १०५ कोट , पाणीपुरवठा १०.१७ कोट , जलिन सारण ५.३८ कोट , 
थाप य वॉटर ेनेज ५० कोट , ३० कोट , झोपडप ट  वभाग २७८ कोट , 

ई.ड यू.एस. २१४ कोट  यांची आकडेवार  ७०० कोट ंची कामे आपण करणार. हे 
सव ह  मा यवर, आदरणीय मंडळ  करतील. यांचा स कार क न यांची तूती 
करा. महापौरांना सु ा वनंती करतो, अितशय मनापासून बोललो आहे दखल यावी 
लागेल. दखल न घे याइतपत आ ह  न क च नाह . एकट  फाईल ितकडे जाते. हे 
सु ा आ ह  १२ वषात िशकलेलो आहे. सव प ीय, सव गो ी बोलता येत नाह त. 
वचारत नाह . कोणी एक  बसत नाह . मा.योगेश बहल यां याशी चचा झाली आहे. 
वकासासाठ  कोणी एक  बसत नाह . यानतंरचा कालखंड अितशय खडतर आहे. 
आपले नेमके सा य काय. हे कागदाव न िस  केलेले आहे. माझे ल  िन तच 
असणार आहे. तु ह  ल  कसे ठेवायचे हे तुमचे तु ह च ठरवा.  

 

मा.कैलास कदम :- मा.महापौर साहेब, वग य क य मं ी वलासराव देशमुख 
यां या मा यमातून या देशात मा हती कायदा थम आला व या काय ाचा लाभ 
सग यांना घेता आला. मा.सोिनया गांधी यां या नेतृ वाखाली तो मंजूर केला.  
शासनावर कुठेतर  पकड बसेल, वचक बसेल या ीकोणातून सव सद यांना 

मा हती उपल ध होईल अशा ीकोणातून कायदा संमत कर यात आला. पंपर  
िचंचवड महापािलकेत मा यासारखा सद य वरोधी प नेता या मा यमातून या 
सभागृहात मनपात  वचारत असताना गेले ७ म ह यां या कालावधीत आप या 
अथसंक पा या मा यमातून बजेट सादर कर यात आले. याच मा यमातून व वध 
वषयां या मा यमातून कुठे कुठे खच झाला. याची मा हती ो रे तासात 
मा.महापौरांना  वचारले. आप या शासनाने या ठकाणी मा हती दली. 
थाप य वभागाने अितशय दशाभूल करणार , अधवट मा हती सभागृहात देऊन 
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र कम िलह लेली नाह . नेमके शासन व शहर अिभयंता यांची यव था काय. 
यांनी समाधानकारक उ रे या ठकाणी दलेली नाह त. जेएनएनयूआरएम या 

मा यमातून संपूण चाज इथे दलेला आहे. यात र. .१०० लाख पये, कोट  पये 
काह तर  उ लेख केलेला नाह . जेएनएनयूआरएम या मा यमातून आकडेवार  
दाखवून शासनाची काय दशाभूल करताय. आप याला जेएनएनयूआरएम या 
मा यमातून 2 वषाचा कालावधी वाढवून िमळाला आहे. बंद पाईपलाईन योजना, 
दबळ घटक योजनाु , घरकुल योजना जेएनएनयूआरएम या मा यमातून िनधी ा  
झालेला आहे. तो या कालावधीत खच केला नाह तर वकासा या कामात 
उपयोगात आणला नाह तर जेएनएनयूआरएम या मा यमातनू तु ह  िनधी उपल ध 
होईल का याचे सु ा उ र दले गेले पाह जे. थाप य, उ ान वभाग यांनी मा हती 
दलेली आहे. वषासाठ  २० कोट  तरतूद केलेली आहे. ७ म ह यांत फ  २५% 
हणजे फ  ४ कोट  खच केलेला आहे. तो खच करत असताना लहान मुले 

उ ानात जातात, ये  नागर क फरायला जातात. तु ह  यां यावर वेश फ  
वाढवून सादर केलेले आहे. या ठकाणी ७ कोट  खच क न फ  मा यमातून 
उ ानाची फ  वाढवायचा ताव सादर करायचा. शासनाने ह  आकडेवार  दलेली 
आहे. ७ म ह यां या कालावधीत ५ ते १७ ट यांपयत बल टडर क न घेतले. 
कामासाठ  आले या खचाचा उ लेखच नाह . थाप य उ ान वभागाचा सव 
कारभार कती संशया पद आहे. याची दखल तु ह  यावी. आपण एक स म 
अिधकार  आहात. आम या सव सभासदांची वेगळ  प र थीती आहे. आ हाला 
चांगला अिधकार  िमळाला असे आमचे सग यांचे हणणे आहे. या ठकाणी त ा 
सादर केलेला आहे, तो संशया पद आहे. यात उ ान वभागाकडून ७.५% र कम ७ 
म ह यांत खच  झाली. एकूण फ  १४% खच झाला हणजे कामाची गती कती 
ट के आहे हा मोठा  आहे, संशयाचा हा मोठा भाग आहे. कामे देताना ठेकेदार  
कोणाला ायची हे ठरवून, संगनमत क न कामाला उशीर क न भाववाढ चा मु ा 
समोर क न ठेवून ट केवार  लाटायची हा थाप य वभागा या या कारभारावर 
कारवाई झाली पाह जे अशी ामा णक भूिमका आहे. िश ण मंडळाचे सग यांना 
माह तच आहे. स मा.आयु  तु हालासु ा सग या बाबी मा हत होतील. यांचा 
कारभार कसा आहे. जेवढे बोलू तेवढे थोडेच आहे. पावसा यात वेटर दले, 
उ हा यात रेनकोट, वष संपत असताना व ापु तके दे यात येतात. शाळांत 
व छता यव था झाली पाह जे. बी. ह .जी. या  मा यमातून कामे केली जातात. 
यांनी केले पाह जे का मनपाने केले पाह जे. कोण याह  व छता गृहात, पंपर  
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िचंचवड शहरातील मनपा शाळांम ये बी. ह .जी.कडून काम क न व छता 
राब वली जात नाह  हा मुख आरोप आहे. पाणीपुरवठा व जलिन सारण वभाग – 
याचा त ा सादर केलेला आहे. यावेळ  एक जबाबदार य , काँ ेस प ाचा 
गटनेता याने मा हती मागवली असेल तर मा यासार या वरोधी प ने याला 
चूक ची मा हती दे यात येते. मा यासार या स मा.सद यांची ह  गत तर नवीन 
म हला सद यां या बाबतीत काय घडत असेल. खोट  माह ती देत असतील तर हे 
सांिगतले पाह जे. शासनावर तुम या मा यमातून चांगला वचक असला पाह ज.े 
पाणीपुरवठा, जलिन सारण वभागाची आकडेवार  बघा. शहरभर ब ब चालूच आहे. 
गेले ७ म ह यांत फ  २८ ट के िनधी खच केलेला आहे. पैसा नाह  हणून 
नागर कांना सेवा ायची नाह . पाणीप ट त वाढ करायची. पाणीप ट  वाढ चा 

ताव ठेवायचा. सभागृहात काय काम चालले आहे. जकाती बाबतीत काल सु ा 
 झाला होता. मी  वचारला होता. मला या ठकाणी शासनाकडून उ र 

दे यात आले नाह . मी वचारले होते, सो याबाबतीत सोने यापार  यां या या 
ठकाणी कती उलाढाली झा यातर  काय करतोय याची मा हती आणली का नाह . 
जकात वेगळ  भरायची नंतर मोठा रिलज मागायचा. शंभर ट के मोठ  तफावत 
आहे. व कर खा याकडून यासंदभात मा हती मा याकडे उपल ध आहे. कती 
मो या माणात गोलमाल चालला आहे. मंुढे साहेब जी मा हती देतात. यांनी 
काह  ठकाणी चांगले काम केलेले आहे. यां या मा यमातून जकातीतून काम 
झालेले नसेल यांनी सु ा जाब वचारायला गेले पाह जे अशी माझी ामा णक 
इ छा आहे. आकाशिच ह व परवाना याबाबतीत होड ग या मा यमातून परवाना 
वभागावर बार क ल  दे यात आले पाह जे. पुणे मनपा धत वर आप या 
महापािलकेत चालू दरांसाठ  फ  ४ कोट  ४० लाख उ प नाचे दर कमी आहेत. 
शहरात आपण फेरफटका मारला तर फ  भोसर  भागात आप याला िन याने 
दसतील, या होड ज वर बंद  घाला् . सग या भोसर त पूण होड ज झालेली 
आहेत. असे असताना शासनाने पाळत ठेवणे अ यंत गरजेचे आहे. यामुळे 
शहराचा चेहरा व प झालेला आहेु . याकडे ल  ठेवणे अ यंत गरजेचे आहे. 
थाप य मु यालय इथे आकडेवार  व कामासाठ  या वष  ४४९ कोट ंपे ा जा त 

तरतूद केलेली आहे. यापैक  ३२३ कोट ंहन र कम िश लक आहेू . हणजे ७ 
म ह यांत जवळपास ३०ट के र कम खच झालेली आहे. एवढा चंड वेग थाप य 
वभागाचा आहे. तुम या मा यमातून िन तच यांना स कार करा. सगळे सद य 
नवीन आहेत. ह  आकडेवार  केली. ७ म ह यां या कालावधीत शासना या 
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मा यमातून जे बजेट मांडल.े यातील कती खच झाले, नागर कां या ह ताची 
कोणती कामे झाली. या ांचा सपूंणपणे चुक या प तीने दशाभूल करणार  
र कमेची खोट  मा हती या ठकाणी सादर कर यात आली आहे. माझी वनंती आहे, 
या या अिधका-यांनी ो रात चूक ची मा हती दली आहे, यां यावर तुम या 

मा यमातून कारवाई झाली पाह जे. यांनी चूक ची मा हती सादर केली हणून जाब 
वचारला गेला पाह जे. शहरातील नागर कांना तुम या मा यमातून कुठेतर  दलासा 
िमळावा अशी अपे ा बाळगतो.  

 

मा.नारायण ब हरवाडे :- मा.महापौर साहेब, एका चांग या वषयाला यांनी वाचा 
फोडली हे. २०१२-२०१३ या अथसंक पाला मंजूर  दली यावेळची पा भूमी 
सांगतो. २०१२-२०१३ चे ८६२ कोट ं या अथसंक पाला १ ए ल २०१२ ला त कालीन 
आयु  ी. आिशष शमा यांनी मा यता दली. अथसंक पाची तार ख िन त 
न हती. िनवडणूकां या कालावधीत आ यामुळे त कालीन आयु ांनी वत: या 
अिधकारात मा यता दली. शासनाकडे प  पाठवल.े मनपाचा अथसंक प २८६२ 
कोट ंचा यापैक  ९३२ कोट  जेएनएनयूआरएम साठ , १८७६ कोट ंचा महापािलकेचा 
अथसंक प आहे. भांडवली खचाची तरतूद १०३७ कोट  आहे. भांडवली खचा या 
तरतूद ला शासक य मा यता घे यासाठ  आयु ांनी २० लाखांपयत मा. वधी 
सिमतीची मा यता व २० लाखापुढ ल खचाला मा.महापािलका सभेची मा यता 
घेतली. ते हा मा.महापािलका सभेकडे शासक य मा यतेसाठ  वषय आला. 
यावेळ  १०० कोट  पयां या उपसूचना सु ा या सग या मा य के या. मग 
यावर कायवाह  का केली नाह . मा.महापािलका सभेची शासक य मा यता 

िमळाली. िन वदा या सु  केली. यादर यान शासनाकडून प  आले. मा यता 
दले या अथसंक पाला शासनाची मंजूर  नाह . हा सगळा घोळ झाला आहे. 
मा. थायी सिमतीत पु हा एकदा अथसंक प मा यतेसाठ  पाठवला. कोण याह  
कारची चचा न होता तो मंजूर झाला. तो ताव पु हा मंजूर साठ  

मा.महापािलका सभेसमोर आला. यावर चचा हायला पाह जे हणून या काळात 
सभागृहात मांडलेली िन वदा या सु  झाली हणून यावर कोण याह  कारची 
चचा करता येणार नाह  हणून याला आ ह  मा यता दलेली आहे. या माणे 
७/८ म हने झाले, शहरात कोण याह  कारची वकास कामे होत नाह त. 
सग याच नगरसेवकांचा आरोप आहे. हाच मु ा मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी 

ो रा या तासात उप थत केला. एकूण १०३७ कोट ंपैक  वेगवेग या वभागातील 
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तरतूद ंम ये थाप यसाठ  ४५० कोट , व ुतसाठ  ४२८ कोट , पाणीपुरवठा ५५ 
कोट , जलिन सारण मह वा या तरतूद  आप यासमोर मांडत आहे. ४२५ पैक  १२६ 
कोट . व ुत चे ४८ कोट ंपैक  ८ कोट , पाणीपुरवठा ५५ कोट ंपैक  १५ कोट , 
जलिन सारणवर १२ कोट  खच केला. २८ कोट  िश लक आहेत. अशा प तीने 
शहराचा कारभार तुम या नेतृ वाखाली चालला आहे. साधारणपणे २० ते २२ ट के 
वकास कामे शहरात झालेली आहेत. या बजेटकडे आपण ल  दले पाह जे. 
वकासाकडे ल  दले पाह जे. भांडवली खचाची तरतूद खच होत का नाह  याची 
पाह याचे मुख काम तुमचे आहे. तुमचे अनिधकृत बांधकामाकडे ल  नाह  असा 
माझा प  आरोप आहे. शहरात अनेक आयु  आले गेले. येक आयु ाने आपला 
ठसा उमटवला आहे. ी. गु ा यांनी शहरात ऑटो ल टर आणले. ी. दलीप बंड 
यांनी तर शहराचा चेहरामोहरा बदलला. अितशय चांग या प तीने ते शहरात कामे 
क न गेले आहेत. SRA असेल, व त घरकूल योजना, साय स पाक शहरात 
चांग या कारचे असे अितशय चांगले क प आयु ांनी शहरात राब वले. 
आप याकडून तशाच प तीची अपे ा आहे. भांडवली खच कती झाला. ७ म हने 
झाले वॉडात वकासाची कामे होत नाह त. हे बजेट पूण होणार नाह . शहराचा 
वकास होणार नाह . वनंती करतो, अनिधकृत बांधकामांसाठ  जी टम वापरता, ती 
वकास कामांसाठ  वापरावी.  

 

मा.उ हास शे ट  :- मा.महापौर साहेब, आमचे िम  पैलवान महेश लांडगे यांचा 
आज वाढ दवस आहे. सग यां या वतीने यांना शुभे छा ावी अशी सूचना मांडतो. 
मा.भाऊसाहेब भोईर, मा.कैलास कदम यांना बजेटवर  उप थत केला यावेळ  
बोलायचे होत.े महापौरांनी कमी वेळ दलेला आहे. बजेटसंदभात म ह यातून एक 
िमट ंग बोलवून ितथे बोललो नाह  हणून आज बोलायचे आहे. महापौर हणा या 
आपण अनुभवी आहात नंतर बोला पण मला थोडेच बोलायचे आहे. डेटडे ू
लाईफमधील कामे करताना ७० ट के नगरसेवक न याने िनवडून आले आहेत. 
फे ुवार म ये िनवडणूका झा या याला एक वष होत आलेले आहे. यावषा या 
बजेटम ये मागील काह च कामे िश लक ठेवली नाह त. चूक  नगरसेवकांची आहे, 
तुमची सु ा आहे. आपण आप य़ा प तीने कामे करत गेलो. आयु  अड च म हने 
अमे रकेत होते. याआधी यांची मा या वॉडाच ह जट ठेवली होती. यावेळ  
यांनी ब-याचशा गो ी पाह या व अिधका-यांना सूचना द या. यानंतर या 

कामांची प र थती जैसे थेच आहे. अिधका-यांना वचारले तर एकच उ र देतात, 
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टाऊन लॅिनंगम ये पड ंग आहे. वकऑडर िमळालेली नाह . अिधकार  तर  काय 
करणार. कोणाचा काय ॉ लेम आहे. जाणूनबुजून करतात. अिधकार  हणून उ र 
आ यानंतर आम या काय अडचणी होत असतील. यांना बोलायला श द आहेत, 
जबाबदार  नाह . वकऑडर आले या नाह त. नागर कांना काय उ र ायचे. 
ािधकरणासार या मो या तरतूद  टाक या नाह त. ८ ते ९ म हने झाले 

डांबर करण ितथे झालेले नाह . अिधकार  हणतात अजून वकऑडर नाह . पुढ ल 
म ह यात िमळ याची श यता आहे. वषभर बजेटवर भांडत असताना मा.भाऊसाहेब 
भोईर यांनी स व तर आकडेवार  सांिगतली आहे. आमची डेटडे लाईफमधील कामेू  
झाली पाह जेत. एखादा क उपल ध होत नाह . आरो य या गा या आ हाला 
िमळत नाह त. आम यावर वाईट प र थती आलेली हे. इथे मोठमोठे नेते आहेत. 
वॉडमधील डेटडे लाईफमधील वषयू , ेनेजचे वषय असू ा, गटर असू ा, लाईट 
असू ा, या छो या-छो या गो ी उपल ध होत नाह त. याला कोण जबाबदार हा 
मोठा  आम यासमोर आहे. आपण एकवेळ जाऊन बघा. ठरा वक अिधकार  
वगा याच बद या केले या आहेत. सद यांना मा हती न हते. या बद या हायला 
पाह जेत, या झा या नाह त. सफाई कमचा-यां या सु ा बद या झाले या आहेत. 
यांना या प रसराची मा हती नसत.े नवीन सद य अस यामुळे एव या अडचणी 

िनमाण झा या आहेत. व ुतसंदभात सु ा लाईट बंद असतात. अिधका-यांना 
मा हत नसते. लाईटचा ए रया मा हत नाह . या गो ी झा या पाह जेत. बाक  
शहरात कामे करत असताना मोठमोठे क प राबवतोय. आमची मागणी आहे, 
व छता, ेनेजसंदभात, व ुत संदभातील क प माग  लावून ावेत. मोठमोठे 
ोजे ट राब वत असताना ठेकेदाराकडून कामे क न घेत असताना स व तर मा हती 

सांिगतली पाह जे. आपण खूप इंटेिलज ट आहात. कामे लं बत आहेत ती १५ 
दवसांत करतो असे आ ासन दले होत.े आपण सांगूनसु ा होत नसेल तर बाक  
अिधका-यांकडे गे यावर कसे होणार. े नेज व थाप य यां यात झोपडप ट  
भागात सम वय नाह . झोपडप ट त जाऊन पहा शंभर ट के आमची कामे होत 
नाह त. एक वष झालेतर  ५ वषापासून शू य काम झालेले आहे. जेएनएनयूआरएम 
या मा यमातून बजेट असतानाह  झोपडप टयांम ये काह च कामे होत नाह त. 

महापािलके या सदिनकांम ये िश ट करणार आहेत हणून खच कशाला करायचा. 
ेनेज लाईन टाकायची खच वाया जाईल. पुनवसन होत नाह , डे हलपमट होत 

नाह . व छतेचा  ितथे आहे. माणूस ितथे राह शकत नाहू . अिधका-यांना 
झोपडप ट त कामे करायला नकोच असतात. ते सु ा शहराचे र हवासी आहेत. 
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यां या अपे ा मो या नाह त. या सु ा पूण होत नाह त. लांडे यां या लॉटवर 
१५ दवसांपूव  अित मण क न प ा शेड तयार झा या आहेत. ितथे ेनेज, 
थाप य यांची भांडणे आहेत. पाईपलाईन कुठून टाकायची. एम.आय.ड .सी.ची 

जागा िमळवून ा. का क  हे काय उ र हे. ितथे ड यू झाला तर कोण जबाबदार. 
आप याला दल  क न चालणार नाहु . ितथे जायला र ता नाह , यायला पाणी 
नाह . झोपडप यांचे  लवकरात लवकर मा हती घेऊन लवकरात लवकर 
सोडव याचा य  करावा अशी वनंती करतो.  

 

मा.आर.एस.कुमार :- मा.महापौर साहेब, मला चचा करायची संधी िमळाली 
याब ल मा.भाऊसाहेब भोईर यांचे आभार मानतो. अिधकार  ३५ ते ४० वष इथेच 

असतात. आ हाला ५ वषानंतर प ा र यू कर यासाठ  रझ ट दाखवावा लागतो. 
नाह तर परत िनवडून येऊ शकत नाह . अिधका-यांचे तसे नाह . रझ ट दाखवला 
नाह  दाखवला तर  यांचे मोशन होत राहणार. वकासासंदभात ठरव या माणे 
या- या वष  कामे हायला पाह जेत. कोणा अिधका-याला यासाठ  फाशी देणार 

नाह . जी िस ट म चालू आहे ती बदल करायला पाह जे. अकाऊं या बिलट  पाह जे. 
आयु ांना  वचारलेला आहे. एक म हना झालातर  ह  फाईल तुम याकडे का 
पडली आहे. अनेक फाईली एक ते द ड म हना धूळ खात पडले या असतात. यांना 
कोण वचारणार. पूव चे अिधकार  राह ले नाह त. कोणी कोणाला घाबरत नाह त. 
यावष  आ ापयत ९ म ह यांत कती कामे झाली. ८ ते ९ म ह यांत बजेट 
माचम ये मंजूर झा यानंतर टडर ोसेस मे म ये करायला पाह जे होती. ते जून / 
जुलै म ये टडर ओपन केले. ती कामे सु  झालेली नाह त. येका या वॉडात 
बजेटमधील १० ट के सु ा कामे झालेली नाह त. जी कामे झाली ती मागील 
वषातील बाक  कामे करत आहेत. यासाठ  बजेटम ये ती र कम आहे. या 
वषातली कामे सु  झालेली नाह त. ३ म हने राह ले आहेत. यात िश लक र कम 
खच होणार नाह . मग काय करणार. एफ.ड . करणार. आ हाला एफ.ड .म ये 
इंटरे ट नाह . वकास कामांत इंटरे ट आहे. नगरसेवक जनतेला व न दाखवतो. 
ती कामे तो ५ वषात ड हाईड करतो. या वषात हे काम झाले पाह जे. प ह या 
वषाचे काम झा यानंतर कती िश लक आहे. आ ापयत वॉडात या कामांना 
सु वात का केलेली नाह . येक अिधका-याला अकाऊंटॅ बिलट  पाह जे, तुमचा 
हो ड पाह ज.े आयु  स म आहेत. ट आहेत. येक टडर िशकना दले जात.े 
१० वषात वकऑडर पण झाली नाह  कसे काय देतात. थायी सिमतीत ठराव मंजूर 
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झा यानंतर ३ ते ४ दवसांत ऑडर तयार होत.े छो या ऑडरला असे काह  िमळत 
नाह . कुठेतर  जे अिधकार  पोजल, वकऑडर करतात, यां या सी.आर.म ये 
याची न द करा. यांना वाटले पाह जे. डसबरम ये कामे सु  केली. येक 
ठेकेदाराकडे ५ ते ६ ठकाणी कामे आहेत. २/३ ठकाणी करणार बाक  ठकाणी 
करणार नाह . ितथे ब ब झाली तर बाक ची कामे सोडून देणार ितथे जाणार. 
यामुळे कामे पूण होत नाह त. ३५ ट के बीलो टडर आले आहे. यावर १० ट के 
शासन व अिधका-यांना वाट यात जातात. एक पयाचे काम ४० पैशात तो कसे 

काय करतो याचा कोणी वचार करत नाह . फ  कामे क न घेताय, बलो टडरची 
कामे होत नाह त. २७ वष ह च ब ब करत आलो आहे. िस ट म चज केली तर 
फरक पडणार. टे कोत बघा खालचा माणूस िनणय पाठवतो. वरचा अिधकार  
स शन कंवा रजे ट क न पाठवतो. एका तासात िनणय होतो. आप याकडे 
िनणय यायला म हना म हना लागतो. ९ ट के बलो आले, या वष  परत ३५ 
ट के बलो. याचा अथ गे यावष  ाचार झालेला आहे. यात ३५ ट के बलो 
गे यावष  ९ ट के बलो, हे कुठेतर  चेक क न बघा. या वषयावर कती ब ब 
मारली तर  उपयोग नाह . आरो यसाठ  पैसे कमी ठेवले आहेत. िसट  कॅन मशीन 
बंद पडलेली आहे. कोणी ऑडर िन त केली. काम सु  झाले नाह . याब ल 
कमीतकमी वचार करावा.  

 

मा. रमा ओ हाळ :- मा.महापौर साहेब, मी मा या भागातील बोलणार आहे. गेले 
७/८ म हने झाले मा या वॉडातील काह च कामे झालेली नाह त. पा याचा इतका 
ॉ लेम आहे. जाधव साहेब देखील आले होत.े काह  कायवाह  झालेली नाह .  

पा याचा  सुटलेला नाह . खेडेगावात ३ ते ४ फूटांचे ख डे आहेत. म हला पाणी 
भरतात. फ  अधा तास पाणी असत.े अ रशः फोटो काढन आणले आहेतू . आपण 
बघू शकतो. जाधव साहेबांनी एक म ह यापूव  पाह ले आहे. ेनेजची पाईपलाईन 
पुणे मनपाची आहे. पूण सडलेली आहे. यावर कायवाह  होत नाह . आयु ांची अजून 
ह जट झालेली नाह . मा या वॉडात आपण येऊन ह जट ावी. मा या वॉडात 

द तीची कामे केलेली आहेतु . झोपडप ट चा भाग आहे. लाईट नस यामुळे 
नागर कांना ास होतो. जाधव साहेबांनी उ र ावे. यांनी िन त काय केल.े 
मा या वॉडातला खूप मोठा ॉ लेम सुटला पाह जे. आपण जाधव साहेबांना वचारले 
पाह जे. पु याची असलेली पाईपलाईन कुज यामुळे आ या िनघतात. मी पाणी 
बाटलीत भ न आणले आहे या यावर कारवाई झालेली नाह . आपण वचारले 
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पाह जे. जाधव साहेबांनी उ र दले पाह जे. ७ ते ८ म हने झाले नाग रकांना काय 
सांगणार. नवीन नगरसेवक िनवडून आला आहे. आपण याचे उ र ावे. मा या 
वॉडात झोपडप ट  झाली आहे या यावरदेखील कारवाई केलेली नाह . यावर 
ताबडतोब कारवाई केली पाह जे. द तीची कामे झाली पाह जेतु . कोट ंचे बजेट 
सांगता पण मा याकडे लाईट, ेनेज, पाणी सगळा ॉ लेम आहे. या यावर ऍ शन 
घेतली पाह जे, अिधका-यांना वचारले पाह जे. अिधकार  हणतात हा भाग 
मा याकडे नाह . दापोड  गावात एक वषापूव  मा.योगेश बहल यां या ह ते 
मशानभूमीचे उ ाटन झाले होते. आजपयत पाट ह  लाव यात आलेली नाह . का 

लावत नाह त. दधेकर हणतातु , मा याकडे हे काम नाह . मला सांगा पाट  
लावायला करोडो पये लागतात का. यांना वचारले पाह जे. 
 

मा.धनंजय आ हाट :- मा.महापौर साहेब, मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी वकासाची 
ट केवार  सांिगतली. सवाचे ल  नवीन समा व  ािमण भागाकडे करणार आहे. 
ह  गावे समा व  होऊन १५ वष झालीतर  वकासाबाबतीत उपे त प टा आहे. 
सगळ  प र थती पाह ली तर वकास कामे कासवा या गतीने सु  आहेत असे 
हटले तर  कासवाचा अपमान होईल अशा संथ गतीने कामे चालू आहेत. ७५ 

ट के सभासद नवीन आहेत. यांची अव था पाह ली तर सव सद य भांबावून 
गेलेले आहेत. सग या लोकांची अशी प र थीती आहे. तर नवीन लोकांची काय 
अव था असणार. शासनाचा अनुभव घेतला आहे. ख-या अथाने अितशय कोडगे 
आहेत. अनेक िनवेदने दली. साधारणतः ७० ते ७५ िनवेदने शासनाला दलेली 
आहेत. संपूण केवळ तुम या वतीने कारणिममांसा सांिगतली जात.े िनणय व  
जात नाह . येक ाबाबतीत अिधकार  अितशय को यात असतात. संपूण 
शहराचीच प र थती आहे. या प तीने या ठकाणी कामाची मयादा १२ म हने, ८ 
म हने दली जाते. यात वलंब होतो. वकासाचे मूळ कारण याची मयादा ६ 
म ह यांपे ा अिधक असली नाह  पाह जे. मयादा दली गेली पाह जे. नवीन 
सद यांना िन वदा हणजे काय, ए शे यूल हणजे काय, बी शे यूल हणजे काय 
ते कळायला माग नाह . संपूण िन वदा शु  मराठ त असत,े ए व बी शे यूल मा  
इं लशम ये असते. संपूण िन वदा शु  मराठ  कंवा भाषेत असावी अशी मागणी 
करतो. हा वलंब झाला याला कोणाला जबाबदार धरणार. नगरसेवक अितशय 
पोटितडक ने ठराव मांडतो. या ठकाणी ५ ते १० ट के काम झाले, या अिधका-
यांवर ताबडतोब दंडा मक कारवाई केली पाह जे. ताबडतोब दसली पाह जे. तर  पुढे 
काह तर  वकासाला चालना िमळेल. नवीन सद य अिधका-यांना भेटतात. कतीतर  
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वेळा फोन करतो. यांना वाटत असते मा या वॉडात चांग या कारची कामे 
होतील. नवीन सद यांची या दोन म ह यांत अ यंत घोर िनराशा झालेली आहे. 
शहरात या ठकाणी २४ तास पाणी देतो, या ठकाणी बंद करा असे हणणार 
नाह . अितशय सुखी आहेत. शहरा या दसु-या भागात अनिधकृत पाणीपुरवठा 
यं णा आहे. मा या भागात १२ वाजेपयत पाणीपुरवठा केला जातो. बरेचशे नळ १० 
वा. सोडले जातात, १२ वा. बंद होतात. सकाळ  उठून कधी पाणी भरायच.े माझा 
पाणीपुरवठा १० वा. पयत झाला पाह जे. याचे उ र संबंिधत अिधका-यांनी दलेले 
नाह . एवढा गलथानपणा कसा आहे. तो सुधारला पाह जे. या ठकाणी अनेक 
बोल यासार या गो ी आहेत. वकास कामांची गती पाह जे असेल तर सू म 
िनर ण केले पाह जे. चांगले अिधकार  आहेत. येकाने काह तर  आ हाना मक 
काम केले पाह जे. सभागृह याची दखल घेत.े लोक दखल घेतात. लवकरात लवकर 
यावर काह तर  ठोस िनणय या. कती बोलले तर  काह  होत नाह . येक 
सभासदाला नकोसे झाले आहे. कती वेळा भाषण करायच,े कती वेळा सांगायच.े 
सद य वैतागून गेलेले आहेत. आपण या ठकाणी बदल घडवून आणा. वकास 
कामांना जा त गती िमळेल असे य  करा. संपूण िन वदा मराठ त पाह जे. 
अित मण कारवाई करतो. िन वदा मराठ त अशी सभासदांना ायला हरकत नाह . 

ाचार थांबव याची या इथे सु  होईल. यावर बराच अंकुश बसेल. 
नगरसेवकांना काह च या मा हत होत नाह . ते आपण यांना अवगत करावे 
एवढ च अपे ा य  करतो.     

मा.द ा साने :- मा.महापौर साहेब, सभागृहा या वतीने मा.भाऊसाहेब भोईर यांचे 
अिभनंदन करतो. येका या मनात नवीन नगरसेवकां या मनातील वषय 
मांडायचा आहे. गेले २ म हने िमट ंग तहकूब कर याचे कारण हे सु ा आहे. आपण 
कोणापुढे बोलायचे हाच वषय आहे. आयु ांनी वेळोवेळ  भेट  केले या पाह जेत, 
ह च या मागची भूिमका आहे. आज ९ म हने झाले सव नगरसेवक िनवडून आले 
आहेत. या महापािलकेत तु हाला बांधकामे पाड यासाठ  आणले आहे का. वकास 
कामे कर यासाठ  आणले आहे हा  पडला आहे. गेले २ म हने बांधकाम 
पाडापाड  करताना कोणतीह  वकास कामाची ग णते आ हाला ठेवलेली नाह त. 
आ हाला य  दसलेले नाह त. आ याबरोबर प हली िमट ंग घेतली. यात वकास 
कामे करा पण अनिधकृत बांधकामे पाड यासाठ  नागर कांनी आ हाला िनवडून 
दलेले नाह . वॉडात वकास कामे कर यासाठ  िनवडून दलेले आहे. कामे िध या 
गतीने चाललेली आहेत. कोणी हा िनधी राखून ठेव यासाठ  तु हाला सांिगतलेले 
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आहे का. न क  काय अडलेले आहे. जवळपास २,००० कोट  िनधी पडून आहे. 
सगळा पैसा असतानाह  वॉडातील वकास कामे का करत नाह त. मु माची गाड  
टाकायची हटले तर  अिधका-यां या हातापाया पडा या लागत आहेत. नवीन 
नगरसेवकाला खरेतर असेच वाटत असेल, चुकून इथे आलो, नगरसेवक झाले. 
असेच ऐकायला िमळते आहे. जे.एन.एन.यू,आर.एम. म ये महापािलकेचा ३० ट के 
िनधी, रा य शासनाचे ३० ट के, क  शासनाचे ५० ट के ह सा हा िनधी आला 
नस यामुळे ते डाय हट करणार आहात का हे सभागृहाला सांगावे. एफ.ड . क न ते 
डबल करायचे आहेत का. कामाची गती पहा. आपण अमे रकेम ये जाऊन वेगळे 
काह  घेऊन आला असाल, वकासाची आशा घेऊन आला असाल. आ या-
आ यासु वात अनिधकृत बांधकामांची पडझड क नच झाली आहे. अशावेळ  
सभागृहात येऊन आप याला काह तर  सांगावे अशी वेळ सभागृहावर येऊ देऊ नका. 
आपण डॉ टर आहात. येक पेशंटचा आजार आप याला मा हत होतो. आपण 
वकासाची कामे हाती घेत नाह त. याला गती कोण देत नाह  हा  पडलेला 
आहे. वनंती आहे तु ह  आला आहात. २ म हने िशकले आहात. ितथे िश ण 
घेतले आहे. यामुळे काह तर  वकासाची गती यावी. येक नगरसेवकाचा वॉड 
जोडून िन वदा दलेली आहे. अिधकार  काय करतात लेखी प  आहे. जो अिधकार  
पैसे खातो, याला सेवेत ठेवले. याला देणेघेणे नाह . आम या भागात अनिधकृत 
बांधकामांखाली तु हाला घरे पाडू देणार नाह . या नावाखाली पैसे घेतले आहेत. 
एखादा नगरसेवक चूकला तर याला डस वािलफाय करतात. कायदा 
वाखाण यासारखा असावा. कायदा सांगताना आपण आप या बाजूने संधी राहणार 
नाह  नंतर दसु-याला सांगावे. आ हाला िनतीम ा आहे. दोघांनी SMS केला हणून 
याला बदली केले. मी हणतो स पे ड करा. वॉडातून पैसे गोळा करणा-या 

अिधका-यांना स पे ड करा. नगरसेवकांना गेले ९ म हने डोस पाजत राह लात. 
वकासाची कामे गतीने चालू करावीत. ३ म ह यांत बजेट संपेल असे वाटत नाह . 
दसरे ब प  घेऊन आलातर  ते कुठे खच करणार हे सु ा सभागृहात सांगावेु .  

 

मा.राज  काटे :- मा.महापौर साहेब, मा.भाऊसाहेब भोईर व मा.कैलास कदम यांचे 
खरोखरच अिभनंदन करतो. ो रा या तासात मनातली यथा मांडायची संधी 
उपल ध झाली. आयु ांकडून िन तपणे मो या माणात अपे ा य  केलेली 
आहे. खरोखरच या ठकाणी आयु  सु  आहेत. भारतातून बोलवून घेतलेले थम 
आयु  आहेत. कोण याह  दबावाला बळ  न पडता काम करणारे आहेत. मी पाह ले 
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आयु  डायसवर ताबडतोब कामे िलहन घेतातू . अ रशः वॉडातले नागर क 
वचारायचे अितशय कडक आयु  आलेले आहेत. आप याकडून पटापट हो यासारखे 
आहे. कोणतेह  काम थांबणार नाह . तुम याकडे काह  काम घेऊन आलो तर तु ह  
म हना मािगतला आहे. संपवेल, उ ाने ता यात घे यासंदभात काम असेल तर 
ताबडतोब िलहन घेतलेू . अिधका-यांना वचारले. परंतू आजपयत एकह  कागद 
समोर आलेला नाह . टडर िनघून सु ा काम झालेले नाह . मंजूर कामे होत नसतील 
तर इतर कामांबाबतीत अपे ा करायची का नाह . कामे होत नसतील तर याला 
काह च अथ नाह . उ ानावर २/३ कोट  खच केले तर  याला आजह  िसमािभंत 
घाल याचे काम पूण कर यात आलेले नाह . ते पूण होत नसेल तर उ ाना या 
नुकसानीला जबाबदार कोण. आ हाला खरेतर तुम याकडून अपे ा आहे क  
लवकरात लवकर कामे माग  लागावीत. खूप कडक अिधकार  हणून पंपर  
िचंचवड शहरात नावलौक क झाला आहे. एक कडे जोमाने कामे चालू असताना 
उ डाण पूलाखाली झोपडप ट ची वाढ चालू आहे. यासंदभात ताबडतोब कळवले होते 
काढन याू . भाग अिधकार  कंवा कायकार  अिभयंता यांनी करायच.े यात 
गोलमाल नाह . फ  तुम या नावाखाली गो ी लपवायची सवय अिधका-यांना 
लागली आहे. आयु  सांगतील तेवढेच करायच.े यामुळे ितथून झोपडप ट  हलणार 
नाह . य ात या ठकाणी झोपडप ट म ये अशा कार या गो ी होतात या 
सांग यासार या नाह त. बी. ह .जीला साफसफाईचे कॉ ॅ ट दले आहे. अ रशः 
गटारे तुडंूब भ न असतात. ठेकेदार उपल ध होत नाह . गटर साफ होत नसेल तर 
तसेच ठेवायचे का. यां याकडे आरो यबाबतीत असेल, वकास कामांबाबत असेल 
कोणती कामे आहेत ते तर  सांगा. माझी वनंती राह ल, ताबडतोब या गो ींचा 
पाठपुरावा क न कामे माग  लावायचे पहावे. येकाने इथे भावना य  के या. 
पाणीपुरवठा बाबतीत ३ ते ४ दवस कासारवाड  भागात ितथे एम.आय.ड .सी.चा 
सु ा भाग आहे. ४ दवसांनंतर पाणी दे यात आले. अिधकार  सांगतात, 
आम याकडे टा यांची तरतूद नाह . नागर कांना टॅ स भरायचा, या लोकांना पाणी 
ायचे का नाह . मला वेळ नाह . दवसभर हेच काम करतोय अशी उ रे असतात. 

महापािलका सेवांसाठ  चालवतोय का यां यासाठ  चालवतोय हे कळत नाह . 
अित.आयु ांना फोन लाव यावर रा ी १ वा. ते पोहोचले.  

 

मा.शेखर ओ हाळ :- मा.महापौर साहेब, तु ह  आम या भागात याल असे वाटले 
होते. मनपात आ यानंतर शहरातील पुनावळे गाव आहे. यािनिम ाने ितथे नद  



 - 42 - 

पहायला याल असे वाटले होत.े शहरातून पाणी जाते. नद  व छ आहे. माझी 
वनंती आहे, पु हा एकदा सभागृहासमोर सांगतोय, नद चे पाणी शहरातून जात.े 
खूप घाण होते ते व छ झाले पाह जे. ितथ या काळाखडकची प र थीती पाह ली 
तर लोक रोज येतात ितथे सु ा भेट ा.  

 

मा.िसमा फुग े :- मा.महापौर साहेब, वकासकामे होत नाह त. सव नगरसेवक 
इत या तळमळ ने, पोटितडक ने बोलत आहेत. आ ह  नवीन आहोत. लोक 
आम याकडून अपे ा ठेवतात. लोकांना टाकलेला श द पूण हायला पाह ज.े 
पािलकेत वेगळेच चालले आहे. आजपयत कती वकास कामे झाली. जो पैसा 
बजेटम ये दाखवला तो कुठे गेला. याचे उ र िमळेल का. नगरसेवकां या ांना 
उ रे देता येत नाह . कामकाम काय. आम या वॉडातले काय काम झाले. आ ा 
झोपडप ट चा वषय काढला. को यावधी पये खच क न कै.अंकुश लांडगे सभागृह 
बांधले आहे. या या शेजार  झोपडप ट  आहे. ६ म हने याब ल आवाज उठवतेय 
याची दखल का घेत नाह . तु हाला प  दलेले आहे. याची पोचपावती घेतलेली 

आहे. धावडे व तीसार य़ा ठकाणी लोक चो-यामा-या करतात. घाण करतात. 
वनंती करते, लवकरात लवकर या झोपडप या उठवा यात. भोसर या 
नावलौक कात भर पडलेली आहे. उ डाणपूल खूप चांगला झालेला आहे. पण 
पूलाखाली पाह लेतर प या लाव या आहेत. गाड  उभी केलीतर याला पाच हजार 
दंड. आ ा ितथे गे यानंतर कळेल ितथे कती गा या उ या असतात, या का 
उचलत नाह त. जवळजवळ हजार गा या असतात. ते उ प न कोणाला िमळणार 
आहे. मनपालाच िमळणार आहे. भोसर ला गालबोट लाग यासारखे आहे. फ  
शोभेसाठ  फलक लावला आहे. ितथे मु ाम लोक गा या लावतात. आ ह  काय ाने 
चालतो. यां यावर तुम याकडून कधी कारवाई होणार आहे. उ डाणपूल कशासाठ  
केला आहे. तु ह  उ डाणपूलाखाली सुशोिभकरण करा असे िनवेदन दले आहे. 
वनंती करते, भोसर करांना सहकाय करा. लोक आम यावर ेम करतात. वाढ दवस 
आला क  २ ते ३ दवस ले स लावतात.  

 

मा.झामाबाई बारणे :- मा.महापौर साहेब, सव नगरसेवकांचा एकच  आहे. 
िनवडून आ यापासून भागात कामे झालेली नाह त. हेच मी बोलणार आहे. व ुत, 
पाणीपुरवठा असो, थाप य असो, आरो य असो. हे  सवच नगरसेवकां या 
वॉडात आहेत. आरो यसाठ  खूपच काळजी घेतली पाह जे. ड युचा सार होतोय 
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यासाठ  सु ा शासनाची जा तीतजा त हालचाल नाह . फवारणी करणारे सु ा बंद 
झालेले आहेत, कधीतर च येत असतात. पा याचा  सग यांना मांडला आहे. 
मा या वॉडात हाच  आहे. काह  ठकाणी वेळा बदलले या आहेत. काह  
ठकाणी खूपच ज र  आहे. रोड कर यासाठ  भूसंपादनाची एवढ  घाई केली. 
र ता ं द करणासाठ  मी वतःची जिमन मोरया मंगल कायालयापासून पवार 
नगरपयत ता यात दली. ऊसा या पकामधून जागा ता यात दली. ऊस सु ा तोडू 
दला नाह . भर पकात आप या लोकांनी ऊस तोडला. शेतकर  वषभर क  करत 
असतो. या शेतक-यां या जिमनी जातात, ते वतःहन ता यात देत असतील तरू  
४ ते ८ दवसांची मुदत ायला पाह जे होती. यातून नुकसान होत असेल तर 
आ हाला नुकसानभरपाई देणार का. शेतकर  क  करत असतो, याचे नुकसान 
कती होते ते याला मा हत असते. अिधका-यांना मा हती पडणार नाह . ऊसाचा 
फड तोडून यांचे नुकसान झाले का नाह . गणेशनगर पयत आमची जागेतून र ता 
गेलेला आहे. ख डा झालेला आहे. र ता करायला कती वेळ लागणार आहे याची 
सु ा मा हती यायची आहे. १५ दवस झाले उ ानात लाईट नाह . तावडे यांना 
फोन क न सांिगतले होत.े येका या वॉडात सम या असतील यात अजून भर 
टाकायची का कळत नाह . येकाची एकच तळमळ आहे वॉडात कामे झाली 
पाह जेत. साईटवर यायचे, पाहन जायचे अशा प तीने कामे चालली आहेतू . 
थाप य, पाणीपुरवठा, व ुत, ेनेज, आरो यची कामे नागर कां या ज हा याची 

आहेत.  माग  लागले पाह जेत. करकोळ कामासाठ  सु ा दहावेळा फोन क न 
कामे होत नाह त हे ल ात घेऊन सवा या ज हा याचे  माग  लावावेत अशी 
वनंती करते.  

 

मा.अनंत को-हाळे :- मा.महापौर साहेब, साधारणतः िन वदा होऊन ८ म हने झाले. 
आपण २ म ह यांपूव  आलात, कारभाराची माह त होऊपयत दौ-यावर गेलात. कामे 
ठ प झालेली आहेत. नगरसेवकांनी मांडलेली यथा अितशय रा त आहे. कायकता 
हणून काम करतो. नगरसेवक हणून ह च कामे केलेली आहेत. मला काह  वशेष 

काम केले असे नगरसेवक झा यावर वाटले नाह . मा या भागात एक ख डा आहे. 
अिधका-यांना फोन केला, ख डे आहेत बघा. ते ेनेजवा यांचे काम आहे असे ते 
हणाले. जे पाईपलाईन टाकतात यांचे काम आहे. वषाची कामे थकलेली आहेत. 

अिधका-यांना समजून या. यांचे या वषयी काय हणणे आहे. जबाबदार  ल ात 
आली नाह . दसु-यावर कामे ढकलणे चाललेले आहे. महापािलकेची थापना न क  
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कशासाठ  झाली आहे. सो पे काम अवघड कसे होईल यासाठ  यां याकडे एवढे 
पयाय असतात तु ह  वचार क  शकत नाह  हे असे आहे. कामाचा वचार सोडून 
देतो. यां या मनात असेल ते हा ते काम पूण होत.े आमचा वैय क फायदा 
नसतो. नागर क यां या सम या दहा वेळा सांगतात. आ हाला सु ा ास होतो. 
यां या त ार  िनवारण क  शकलो नाह तर न क  काय करायचे. अथसंक पाला 

फ  ४ म हने राह ले आहेत. ह  तरतूद िश लक राह लेली आहे. ४ म ह यांत 
उवर त रकमेबाबतीत आपली काय भूिमका असणार आहे याची मा हती िमळावी.  

 

मा.अ जत ग हाणे :- मा.महापौर साहेब, मा.भाऊसाहेब भोईर व मा.कैलास कदम 
यांना सवा या मनातील  ख-या अथाने सभागृहापुढे मांडले आहेत. यावर 
शासनाने प र ण करायची गरज आहे. वॉडातली कामे झाली पाह जेत सवाची ह च              

भावना आहे. येका या भागात जी कामे चालू आहेत ती मागील ५ वषातील 
मंजूर कामे चाललेली आहेत. येक भागाचे बजेट खच झाले पाह जे. मागील 
वष या बजेटमधील खच चालला आहे. नवीन गो ी, कामे अजून सु  झालेली 
नाह त. यामागचे कारण आप याला माह त आहे. िनवडणूका झा यानंतर ७ ते ८ 
म ह यां या कालखंडात ४ आयु  झाले. २ म हने तु ह  बाहेर होता. या 
प र थीतीत अिधका-यांना नेमके कशा प र थतीत काम केले पाह जे याचा अंकुश 
नस यामुळे अिधका-यांवर मह वाची जबाबदार  अित माणाची टाकली होती. 
यामुळे थाप य वभागा या अिधका-यांना य ात टडर काढन ोसेस करता ू

आले नाह . जे.ई. असेल, डे युट  असेल, िसट  इं जिनअर असेल, सव मंडळ  
अित मणा या कारवाईम ये य त अस यामुळे टडर िनघाले नाह त. तु ह  
नस यामुळे टडर ोसेस लो झालेली होती. कामाला वलंब झालेला आहे. वकऑडर 
िमळाली नाह . सद य सूचना करतो. आयु ांनी या माणे अित मणासंदभात 
वारंवार िमट ंगा घेत या. मागील कामे पूण झालीतर  ब-यापैक  बजेट खच होईल, 
भागातील वकास कामे पूण होऊ शकतील. मह वाची सूचना करायची आहे, स या 
या वभागांवर अित मणाची जबाबदार  आहे ती यां याकडून काढन घे यात ू

यावी. वेगळ  वभाग ट म यावर करावी हणजे य ात पूण शहरात कामकाज 
पहाल. यांचे ज.ेई., डे युट  यां या भागातील वकास कामे करायची. अशा कारे 
अित मण कारवाई करताना कामे करताना अिधका-याला खूप अडचणींना सामोरे 
जावे लागेल. ख-या अथाने पुढ ल काळात वकास कामे क न घे यासाठ  
िन तपणे तसा य  करावा लागेल. एव या वषात अनुभव घेतला यात या वष  
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या प तीने कामकाज ढ ले झाले असे एवढे कधी झालेले नाह . यात 
आ मप र ण क न सुधारणा करावी. तु ह  अमे रकेव न आ यामुळे अजून अपे ा 
वाढ या आहेत. इतर देशात गेलेला असला तर  ितथे या प तीने वकास कामे 
होतात, याचे १० ते २० ट के इथे आणले तर  िन तपणे खूप फरक होऊ शकेल. 
ी. दलीप बंड यां या काळात खूप चांगली कामे झालेली होती. तुम या कामाचा 

ठसा िन तपणे उमटणार आहे. अित मण बाजूला ठेवावे. ते सोडून वकास 
कामांवर जा तीत जा त भर देऊन काम करावे अशी सवा या वतीने वनंती करतो. 
सव पदािधका-यांना, सवाना, शासनाला व आयु  यांनाह  िमट ंग लावून येणा-या 
४ म ह यांत काम कसे होईल, टडर ोसेस कमीत कमी वेळात कशी माग  लागेल 
या ीकोणातून य  करावेत. आज टडर ोसेसची लद  ोिसजर आहे. कमीत 
कमी कालावधीत वकऑडर सु  होऊन कामे कशी सु  होतील याकडे ल  ावे. 
अनेक ठेकेदार ४ ते ५ कामे एकाचवेळ  घेतात. य ात कामाला वलंब करतात, 
यावर अंकुश ठेवावा अशी अपे ा य  करतो.  

 

मा.सुलभा ऊबाळे :- मा.महापौर साहेब, थमतः आयु ांचे अिभनंदन करत.े एिशया 
खंडातील िनवडक भारतीयांपैक  एक आहेत. आप याला फेलोिशप िमळाली याचा 
िन तपणे फायदा येणा-या काळात सवाना होणार आहे. याब र आपले मनापासून 
अिभनंदन करते. सद यांनी या अपे ा मांड या आहेत, यात काह च वावगे नाह . 
याआधी जे आयु  येऊन गेले यांचा इितहास मा.अ जत ग हाणे यांनी सांिगतला 
आहे. कामाबाबतीत नवीन नगरसेवकांची सं या जा त अस यामुळे यां या अपे ा 
वाढ या आहेत.मागील ५ वषात कामे एव या माणात झाली, तीच कामे अजून 
सु ा चालू आहेत. पुढ ल वषात एवढ  मोठ  गॅप पडली आहे. आधीचीच कामे सु  
होती. आधीचे आयु  आिशष शमा यांनी अ यंत काटकसर चे धोरण राब व यामुळे 
िनदान लॉक ंग बजेट िस ट म यांनी वापरली. यामुळे आ ह  कामे क  शकलो. 
पंपर  िचंचवड शहरातील येक वॉडाची प र थीती वेगळ  आहे. ढोबळ या 
भाग के यास शहरात ािधकरण, एम.आय.ड .सी., रेडझोन आहे. तसा पीड 
पाह जे. महारा  शासनाचे मानांकन करताना ितथे काय सु वधा आहेत, पुनवसन 
केले आहे का, रेिशयो काय आहे यावर िन तपणे तुमचा अ यास चालू आहे. तो 
करत असताना याला जा त कालावधी लागू नय.े आप याला दलेले प  सावंत 
साहेबांकडे पाठवून याचे बायफरकेशन क न या या इतर ती काढन अ यंत ू
पोशनेटली काम करताय. माझे मत आहे, जे करताय ते य ात दसत नाह य. 
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तो पीड मागील वषापे ा २०० ट के जा त झाला पाह जे. अमे रकेत गे यावर 
तुम या वषयी अनेक वाव या उठ या हो या. आयु  साहेब परत येतात का नाह . 
बरेच जण देव पा यात घालून बसले होत.े यानंतरची कामे, अनिधकृत बांधकामांचा 

 कतीवेळा तुम यासमोर डोके आपटले. बरेचजण कोटात गेले. कोटाचा िनकाल 
याच वषात लागला. िन तपणे कोटा या आदेशा माणे कारवाई करताय यात 

शंका नाह . मी आप याला प  दले होते. २४X२५ फ टचा आपला बी.ओ.ट . लॉट 
होता. आज ितथे बी. ह .जी. कंपनीचे ऑफ स संपूण देशात पंपर  िचंचवड शहरात 
आहे. यांनी आप याकड ल येक े ात वेश केलेला आहे. साफसफाई, गाडिनंग, 
युट फ केशन. महापािलकेची सगळ  हॉ पीट स ता यात घेतली आहेत. यां या 
मनपातील िशरकावानंतर सु ा यांनी अनिधकृतपणे बांधकाम करावे का. 
गोरगर बां या बाबतीत कोणी हयगय करत नाह . अशा लोकांसाट  का करताय. 
यांचे बांधकाम वर त पाडून टाकावे अशी वनंती करत.े मा.भाऊसाहेब भोईर, 

मा.कैलास कदम यांनी खूप मोठा काश टाकला आहे. खेळाडंूचा वषय इथे आलेला 
आहे. काह  खेळाडंूना अनुदान दे याचा वषय महापािलका सभेत मांडला होता. तशा 
बात या आ यानंतर शहरातील सग या नाग रकांना वाटले यांना पैसे िमळाले. 
बाक  सामा जक सं था व उ ोगपती यांना वाटले यांना र कमा िमळा या. दोन 
वषात १४ लाखांचे वषय होऊन सु ा यांना एक पयासु ा देऊ शकलो नाह . कारण 
कायदेशीर अडचणी आ या. आपण वचार करावा अशा अडचणी आहेत. हणून 
र कम देऊ शकत नाह . नवीन ले ाऊंड करावेत. नाग रकांम ये गैरसमज होतात. 
ते या ठकाणी लअर करावे. ठेकेदारांची आप याकडे बजबजपुर  झालेली आहे.         
ब-याच कामांची सं या कमी झालेली आहे. बरेच कमचार  रटायड आहेत. ठेकेदार  
प तीने कॉ यूटर ऑपरेटर घेतले जातात. या या कंप यांना तेचतेच कॉ ॅ ट 
क येक वष दले जातात. वॉडात चौकाचौकात वॉडन र यावर काम करत असतात 
व ॅ फक पोिलस पैसे गोळा कर यासाठ  काम करतात. या माणे यांना पगार 
दला जात नाह  अशी त ार आहे. ठेकेदार प त आहे. यात ामु याने ल  देऊन 
वकास करावा. आमचा झोपडप ट त वॉड आहे. यात कोणताह  ठेकेदार िन वदा 
भरत नाह . र  होते. यामुळे झोपडप ट  भागातील कामे रखडली आहेत. 
ठेकेदाराला झोपडप ट  भागातील एकतर  काम घे यास कंप शन करावे तरच कामे 
होतील. महापौरांनी संधी द याब र यांचे आभार मानत.े 
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मा. ीरंग बारणे :- मा.महापौर साहेब, गेले जवळपास २ तास चचा चालू आहे. 
सभागृहातील सवजण ामु याने शासन कंवा थाप य वभागा या अिधका-
यां या फार मनात होत.े परंतु मनपात जे काम होत नाह . मनपा े ात वकास 
होत नाह  याला आपणच जबाबदार आहोत. आ ा मा.उ हास शे ट  यांनी सांिगतले, 
सभागृहात जवळपास ७० ट के नवीन नगरसेवक आहेत. आ ह  या सभागृहात 
अनेक वष काढलेली आहेत. काह  माणात आपण सु ा आ हाला युिनअर 
आहात. आपली आयु  हणून युिनअर कारक द आहे. गेले ५ म ह यांत अनेक 
बैठका घेत या. आयु  हणजे ह  बैठक ती बैठक. यात आपण आपला वेळ 
घालवला. परंतु हणायला ८ म हने झाले. सग या तारखां माणे जवळपास ९ म हने 
९ दवस उलटन ू १०वा दवस ह  व तु थती आहे. १७ फे ुवार पासून आज 
पाह लेतर येक दवस हटला तर  ९ म हने होऊन गेलेले आहेत. ५ म ह यांत 
शहराचा वकास कर याऐवजी शहर भकास कर या या मागे लागलेले आहेत. आ ा 
ओ हाळ ताई बोलत असताना मला वाटले यां याकडे दांडका असता तर. या खूप 
पोटितडक ने बोलत हो या. ५० ट के म हला आहेत. संबंिधत अिधकार  ऐकत 
नाह त. अिधकार  फाशी जाणार नाह , तु ह च फाशी होता. महापािलकेत जू 
झा यापासून अिधका-यांनी तुमचा धसका घेतला आहे. बनकर, चौधर , पाटोदकर 
यांनी तर राजीनामा दला आहे. शहरा या वकासाला ाधा य दले पाह जे. ते न 
करता उलट करताय. शासना या बळावर सवसामा यांना वेठ स धर याचे काम 
करताय. काह  अिधका-यांना मेलवर प  पाठवले क , तुम या भागात कुठे 
अनिधकृत कामे चालू असतील तर याची जबाबदार  संबंिधत अिधका-यांनी यावी. 
अनिधकृत बांधकाम करणार नाग रक, जबाबदार  अिधका-यावर कसला हा घोळ. 
उ ा जेल हो यापे ा तो घर  बसेल. रा यात २६/२७ महापािलकांम ये आयु  काम 
करतात. आपण काय वेगळे आहात का. वेगळे ान घेऊन आला आहात का. 
काय ा या चौकट त राहन कामे कराू . आप यापे ा माणूसक या ीकोणातून ह  
गो  ल ात घेतली पाह जे. कामकाज करत असताना शहरात राहणारे नाग रक, 
सवसामा य, गोरगर ब, क कर  आहेत. पंपर  िचंचवड शहराचा वचार केला तर 
इथे राहणारे नागर क रा या या, देशा या कानाकोप-यातून आलेले आहेत. गावाकडे 
चांगले असते तर ते इथे कशाला आले असत.े गावाकडेच कामधंदा शोधला असता. 
नाग रकांना हतबल ठर व याचे काम होते आहे. या गो ीकडे ामु याने ल  वेधू 
इ छतो. आप या प ाचे सव सद य बोलले. गेले ७ ते ८ म ह यांत वकास कामे 
झाली नाह त. सभागृहाचे ये  सद य व माजी महापौर मा.आर.एस.कुमार बोलले, 
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माजी थायी सिमती अ य  मा.अ जत ग हाणे बोलले. आयु ां या दालनात 
कामकाज करत असताना यांची कामकाजाची प त अितशय वेगळ  आहे. शहर 
भकास कसे होईल याकडे ल  देता हेच ामु याने सद यांना सांिगतले आहे. 
मा.िसमा फुगे ताई बोल या, भोसर म ये वकास झाला नाह . भोसर चा महापौर, 
भोसर चा आमदार, स ा इथे आहे तर सु ा एखादा सद य महापािलका सभेत 
पोटितडक ने सांगत असेल तर यांचा जो वकास झाला नाह  तो समांतर झाला 
नाह  याची जबाबदार  आपली आहे. जे अिधकार  अनेक वषापासून काम करतात. 
यांनी अनेक अनुभवी आयु  पा हलेले आहेत. यां या अख यार त काम करताना 

जबाबदार ने काम करावे लागत.े उ ा नागर क जाब वचारतो ते हा तळात जावे 
लागते, ते पाहनच काम करावे लागतेू . एक गो  ल ात घेतली आहे. ४/५ 
म ह यांत शहरात वकास कामे झालेली नाह त. मा.महेश लांडगे यांचा आज 
वाढ दवस आहे. यांचा सु ा  आहे. सभागृहा या वतीने यांचे अिभनंदन करतो. 
तु ह  बाहेर देशात जात असताना डा वभागा या बाबतीत सभागृहात  
वचारला होता. याअनुषंगाने २ म ह यांत कारवाई करतो असे सांिगतले होते. २ 
म ह यां या कालावधी उलटून गेला आहे. वतःच सभागृहाला आ ासन दले होत.े 
वैय क दलेले न हते. याचा खुलासा इथे झाला पाह जे. संपूण 5 म ह यां या 
कालावधीत तु हाला ३ म हने कामकाज करायला िमळाले. या गतीने कारभार 
हायला पाह जे होता. अंदाजप काची तरतूद खच  हायला पाह जे होती ती खच  
झालेली नाह . ह  मु य गो  आहे. या सभागृहात सद य नवीन असताना 
अंदाजप कावर चचा हावी ती घडून गेली आहे. यात आपण टाळाटाळ केली. 
नवीन सद यांना अंदाजप क ावे. तर ते ामु याने कामकाजाचा पाठपुरावा क  
शकले असत.े मंगला कदम यां या काळात अंदाजप कावर दोन दवस चचा झाली 
होती तशा प तीने चचा झालीतर सद यांना देखील अंदाजप क चांग या प तीने 
कळेल. वकासा या ीकोणातून बहसं य नगरसेवक बोलले हा कुठेतर  आप याला ु
कमीपणा आहे. ७ ते ८ म ह यांत वकास िन तपणे झालेला नाह . या ४/८ 
दवसांत पूण झालातर  भ व यात िन वदा कामेदेखील होतील. आपण या शहरात 
काम करायला आलेला आहात. वकास करायला आलेला आहात. या ीकोणातून 
कामकाज केले तर  तेवढा अिधकार असतो. अिधकार  आप याला िनणय घेताना 
घाबरतात. ते यां या उप ज वकेसाठ , कुटंबासाठ  नोकर  करतातू . नाह तर यांनी 
जायची यव था केली असती. यांना व ासात घेतले पाह जे. काय ाचा बडगा 
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दाखवून लोट होईल. काय ा या चौकट त कामकाज होताना सवाना व ासात घेऊन 
कामकाज केले तर न क च याला गती िमळेल.  

 

मा.योगेश बहल :- मा.महापौर साहेब, तुमचे सु वातीला सभागहृा या वतीने आभार 
मानतो. अधा तास हटले तर  दोन तास वेळ दलेला आहे. ब-याच सद यां या 
भावना य  झाले या आहेत. मा.भाऊसाहेब भोईर, मा.कैलास कदम यांना 
ध यवाद देऊ इ छतो. य  बदल यानंतर येकजण चचा करत असतो. सवाना 
हेच सांगायचे आहे. सांगायच े झालेतर महापािलकेचा आिथक दजा चांगला आहे. 
एकेकाळ  परकॅ पटा उ प न धरले तर ह  आिशया खंडातील ीमंत नगरपािलका 
होती. उ ोग वाढले पाह जेत. महापािलका चालली पाह जे. अशा प र थीतीत एकूण 
१८५० कोट ंचे बजेट पैक  ८०० कोट  महसूल खच आहे. १०५० कोट  भांडवली खच 
आहे. एका म ह यात ६ सु टया, ४ र ववार, २ शिनवार व बाक  इतर सु या वजा 
करता वषाचे ९० सु या २७५ दवस येतात. पैशाचे मोल लावायचे झाले तर रोज 
३ १/२ कोट  खच  पडू शकतात. जेएनएनयूआरएमचा खच वेगळा. अशा कारचे 
िनयोजन करावे लागणार आहे. एवढा पैसा असताना सु ा छोट -छोट  कामे होत 
नाह त. मला जाह रपणे सांगायला बरे वाटत नाह  पण व तु थती आहे. या- या 
वेळेला फोन क  तुम या दोन-दोन तास िमट ंगा चालतात.  अिधकार  यात अडकून 
राह ले आहेत. शहरातील कामे कशी होणार. जकात वभाग, करसंकलन वभाग इथे 
कमचार  कमी आहेत. शमा हे आयु  असताना सु ा बैठका झा या. यांना 
†ò›üß¿Ö®Ö»Ö चाज सु ा होता. मु य उ प ना या सोसलाच पाठ ंबा दला नाह तर पुढे 
कसे चालणार. रोजच खच होतो आहे. एवढ  मोठ  महापािलका आपण नांदेड इथे 
काम केले असले तर  डेटडे वक ग कसे असले पाह जे या अनुषंू गाने टडर 
िस ट मम ये बदल घडवावे लागतील. यात टाईम बाऊंड करावे लागणार आहे. 
वभाग मुखांकडून या. लोक एक  बसून चचा करत असले तर  महापािलकेला 
पुर कार िमळाला असला तर  िन त एव या मो या महापािलकेची १८ लाख 
लोकसं या होणार आहे. २८०० कोट ं या बजेटच े िनयोजन करताना २००० कोट  
िश लक असताना िनयोजनब  काम केले नाह . ह  सूचना आ ह  सवानी केलेली 
आहे. तु ह  नगरसेवकांना साफ वेगळे करणार. रेवे यूचे अिधकार  घेताना िसट  
इं जिनअरपासून सव लोक याचा वचार करतात. आमचा सहभाग यायचा नसतो. 
अिधकार  सव तयार  करतात आ ण पोिलसांचा फोन येतो आज बंदोब त देऊ 
शकत नाह . सगळ  तयार  वाया जात.े या कामाकर ता ४ अिधकार  नेमावेत. 
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आऊट सोस क न माणसे या. कारवाई क  नका असे आमचे हणणे नाह . 
नवीन सद य भरपूर आहेत. खच करत असताना टाईमबाऊ ड िनयोजन करणे 
गरजेचे आहे. अ यथा,अ यथा हे होणार नाह . बीले पाठवताना य शः ल  घालावे 
लागणार आहे. याचे कारण काय. एकतर अिधकार  िस ट म चूक ची करतात कंवा 
ठेकेदार स मपणे काम करत नाह त. यात हातिमळवणी होते का. यात कोट ंचे 
बजेट आहे. आप याकडे क स ट ंग हणून नेमलेला CGS सं थेचा एकच मनु य 
आहे.  डे युट  ८/८ दवस ठेकेदाराकडे असतात. यांना खातेदार क न ठेवले आहे. 
लॉक बसवणार  वेगळ  कंपनीआहे. पे ह ंग लॉकचे काम वेगळ  कंपनी करत.े 
याचा पुरवठा करणार  वेगळ च कंपनी. यांचे कारखाने महापािलकेमुळे चालू आहेत. 
याकडे ल  ावे. पूव याच ठेकेदारांम ये पधा चाललेली पाहतो. या गो ींकडे 
आपण ल  देणे गरजेचे आहे. नवीन गावे समा व  झालेली आहेत. बजेटमधील 
कती खच झालेतर  पा याचे पैसे िश लक,झाले तर  पा याचे पैसे िश लक ेनेजचे 
पैसे िश लक. सव पैसा हातात असताना िनयोजन यव थत नस यामुळे गतीने 
कामे हावीत अशीसवाची अपे ा आहे. उ म शासक हणून आपण यांना 
बोलावे. िस ट म थांबवू नका. ती बसवा. अिधकार  फाईलला हात लावत नाह त. 
हात ध न चजेस होत नाह त. डिस लीन आणत असताना ट या ट याने 
आणावा. नगरपािलके या शाळेतील व ा याकडून आम तील डिस लीनची अपे ा 
केली तर जे होणार आहे. यां यातील उपजत जो गुण आहे तो सु ा जाईल. ह च 
हालत महापािलके या अिधका-यांची झाली आहे. िश तीचा बोजा टाकला तर 
हायबाय करायचे सु ा वस न जातात. २/३ अिधकार  मेड कल रजेवर गेलेले 
आहेत. यापे ा ठेकेदार कसे घर  राहतील हे बघा. ३० ट के बीले याला कशी 
पुरवतात हे बघा. २/३ ठेकेदारांना कामाला लावा. लॅकिल ट करा. िन वदा बलो 
कशी काय येत.े पेिसफ केशनम ये चूक असणार का. काह तर  गोलमाल असणार 
आहे. ो ॅिमंग करा. सव क  शकतो हे कर याची तुम यात मता आहे.  या 
अनुषंगाने िनयोजन करणे गरजेचे आहे ते करावे. पैसे भरपूर आहेत. सवजणांकडून 
महापािलका सभेत मा यता दली जाईल. कोणीह  असले तर  काँ ेस असो, रा वाद  
असो, भाजप-िशवसेना असो, चांग या कामाला सभागृह िन तच मदत करत 
असत.े आ ह  सु ा मदत क . आम या सवाचे कत य आहे. शहराचा चेहरामोहरा 
बदलवायचा आहे. अिधका-यांना ठोस दलासा दे याची संधी ा. बद या क न, 
ा सफर क न, ब ड ंगी पाडून शहराचा  सुटणार नाह . याअनुषंगाने गती 
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यावी. सवाचे सहकाय राहणार आहे. ुट  दर क न ए सपरटाईज करा अशी ू
वनंती करतो.  

 
मा.मंगलाताई कदम :- मा.महापौर साहेब, अधा तास असणा-या ावर २ तास १० 
िमिनटे चचा चालू आहे. सवाना वाटते, आपली कामे झाली पाह जे. आयु ांना 
येऊन ९ म हने ९ दवस झाले आहेत. हा आजचा प हला दवस असला तर  
सग या सद यांना सांगू इ छत,े जे हा आयु ांनी चाज घेतला, दसर च कामे ु
मांडली. फ  सद य या ना याने आ ह  बघतो, सगळे यां या ीकोणातून 
बोलतात. य ात तु ह  वधीपूवक कामे करताय, चूक चे करत नाह  आहात. या 

ीकोणातून तु हाला वाटेल येकजण तु हालाच बोलतोय. िनवडून आ यानतंर 
येक सद याला वाटते मोठा ोजे ट आहे का नाह  हे मह वाचे नाह  तर मा या 

वॉडात कुठेतर  कामे सु  झाली पाह जेत. लोकांना भूिमपूजनाला बोलवले पाह ज.े 
तुमची चूक नसली तर  २/५ म ह यांचा िनयो जत ो ाम होतो. ३ म ह यांत 
असणा-या सु टया, ऑडर करणार, तु ह  आ यानंतर पंपर  िचंचवड शहर, 
महापािलकेचे बजेट समजून घे यात असणारा कालावधी हे समजून घेऊ शकतो. 
अिधका-यां या िमट ंगा असतील, अिधका-यां या बांधकामाचा वषय असेल, इथून 
पुढे सद यांचे मत यांना वाटते यां या वॉडात न होणा-या कामासाठ  हणतात. 
र यावरचे कु े सु ा साधे जात नाह . काम थांबायचे राह ले. नगरसेवकां या 
वादामुळे स य प र थीतीच बोल यासारखी नाह . या ासाकडे बिघतले गेले पाह जे. 
काह  लोकांचा य  असेल तर अनिधकृत बांधकाम होत.े अिधका-यांचा सहभाग 
वाढला पाह जे. येकाने भीडभाड न ठेवता खटपट  असले पाह जे,  तरच माणूस 
चांगले काम क  शकतो. साहेबांशी बोलू शकत नाह  असे वाटले तर यातून माग 
काढला गेला पाह जे. महापािलकेत, सभागृहात चांगले कामकाज झाले पाह जे. ३ 
म ह यांत तु ह  कती समजून घेणार, यात असणारे स य यावर आमचा व ास 
आहे. इथून पुढे असणारे बजेट ो ह जन बजेटम ये सगळे नगरसद यांनी यां या 
यां या भागातील कामांचे मह वाचे िनयोजन केले पाह जे. याची द ता यावी 

अशी वनंती करते. सभागृहा या वतीने मा.महेश लांडगे यांचा स कार कर यात 
यावा. यांचे  सु ा यावेत. याला प ह यांदा बोलायला संधी ावी अशी 
वनंती करते.  

 
मा.महेश लांडगे :- मा.महापौर साहेब, बबबबजरंगबली क  जय, या थािनक 
वरा य सं थेचा पूव चा पैलवान महेश लांडगे आप याला अिभवादन करतोय. 
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आपण अमे रकेत जाऊन आलात, चांग या संक पना घेऊन आलात. ितकड या 
वकास कामांत राजक य ह त ेप होत नाह . अमे रकेतह  लोकशाह  आहे. 
लोकांमधूनच िनवडून दले जात.े २ कोट च लोकसं या आहे. तुमची आमची कामे 
पटापट करणार. इथे आ हाला ह त ेपाचा भाग करावा लागतो. लोक आ हालाच 
वचारणार. आमचा वरोध होतो. आम या काह  गो ी ऐका यात. यात 
अंमलबजावणी हावी. चूक चे असेल तर सांगावे होऊ शकत नाह . वकास कामे 
करावीत ह  वनंती. आप याकडे खेळाडंू या शासना या वनंतीनुसार कती जागा 
भराय या आहेत. नसेल तर  कोण या भर या आहेत याचे कारण मला वचारायचे 
आहे. या ठकाणी वेगवेग या खेळाडंूची भरती केलेली आहे. १९८७-८८ म ये 
यावेळ  मी नगरसेवक न हतो. मा.योगेश बहल, मा.आर.एस.कुमार. मा. ीरंग 

बारणे असतील यावेळ  ह  भरती झालेली आहे. यानंतर एवढा काळ गेलेला आहे. 
या काळात आयु  आिशष शमा यांनी यावेळ  पाठपुरावा क न िशतल मारणे या 
कब ड  खेळाडूला कामावर जू क न घेतल.े मध या काळात एकाह  खेळाडूला 
समा व  क न घेतलेले नाह . यात काह  अनु म दलेले आहेत. कोण या कॅटेगर त 
या खेळाडंूचा सहभाग करावा. यानुसार कारवाई का झाली नाह . खेळाडंूची अनुदाने 
जाह र केलीत. आ ह  खेळाडंूना बोलवून मानधन चालू केले. िगयारोहक सं था 
आहे. पंपर  िचंचवड शहरात राहणा-या खेळाडंूसाठ  महापािलकेत अनुदान दे याचे 
ठरवले. यांना देऊ शकत नाह  कारण सं थे या नावाने ावे लागत.े यांचा इथे 
स कार केला, ५ खेळाडंूपैक  २ खेळाडंूचे १० पट केलेले आहेत. शहरा या 
नावलौ ककात भर टाकलेली आहे.साधारणतः जीव ाण धो यात घालून जीवाला बळ 
देणारे असले तर  यात काह तर  त य टकते आहे. काल आपण कब ड  संघाचा 
स कार केला. मनपाची पधा या खेळाडंूनी कती क ाने जंकली असेल. ४ हजार 
मंजूर होतात, २ हजारच देतात. यांची रहायची सु ा यव था नाह . स कार, 
मानिच ह देऊन इतक  वष झाली असतील. हजार नी असे खेळाडू तयार झाले 
असत.े खेळाडंूकडे दल  क  नकाु , ो साहन िमळेल. गुणव ा असलेले खेळाडू 
पंपर  िचंचवड शहरात आहेत. रोजीरोट  लागेल यासाठ  २०१० म ये वषय दलेला 
आहे. २ वष झाली अजून इथे राऊंड मारतोय. आम य़ा कामात एका पैशाचा आदेश 
आला. दोन वषापूव  खेळाडंूनी नावलौक कात भर टाकली आहे. यांनी जगातील ७ 
समु  पार केले. यांना आपण मदत देऊ शकत न हतो. प कारां या बातमीमुळे 

डा वभाग जागा झाला. टडर मंजूर केले. समु  पार करायचा हणजे ओढा पार 
कर यासारखे नाह . पुणे शहरात जाऊन पैसे भरायच.े आमदारांना सु ा प  दले 
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होते. खेळाडंूची कती वाईट अव था आहे. खेळाडंूचा ास आहे का. येक 
आयु ाने यां याबाबतीत यव थत काम केले आहे. वेगळा वचार करा. पंपर  
िचंचवड शहरातील खेळाडंूना मोठे करायचे आहे. आ हाला कोण याह  गो ीचे ेय 
नको. तु ह  ेय या. डॉ.परदेशी यांनी खेळाडू तयार करावेत. त ण यसनािधन 
झालेले आहेत. यांना यो य माग िमळाला नाह तर ते दा  पऊन पडलेले असतात. 
मी वतः खेळाडू आहे. खेळाडू हणून मला यांना वाचव याचा ह क आहे. 
आम याकडे खेळाडू हणून बघा. आम याबाबतीत भावना ववश हा. मा या 
वषयाचे गांिभय घालवू नका. ६ म हने झाले आपण ह जटला आला नाह त. ीज 
बनवला नसता तर २/४ खेळाडू तयार झाले असत.े तुम या सह साठ  थांबलो 
होतो. आम याकडे लोकांनी मागू ा याची बदनामी होऊ ा अशी िशफारस केली 
होती का. मा या बोल याचा राग मानू नका. मला खेळाडंूब ल शंभर ट के तळमळ 
आहे. मा यावर काय राग काढायचा असेल तर काढा पण मा या खेळाडंूवर 
अ याय क  नका.  
 
मा. वनया तापक र :- मा.महापौर साहेब, आ ाच मा.महेश लांडगे यांनी खेळाडंूची 
सम या मांडली आहे. आपली महापािलका ीमंत महापािलका हणून गणली जात 
होती. परंतू खेळाडू अितशय दल त आहेतु . आपली मनपा ीमंत आहे. नावालाच 
आहे का. खेळाडंूसाठ  काह च करत नाह . इतर मनपांत जाऊन बघा. अनेक 
उपाययोजना खेळाडंूसाठ  राब व या जातात. आपली मनपा इथे का कमी पडते. 
शहरा या नावलौ ककात खेळाडू अितशय चांग या प तीने भर घालत आहेत. 
काल या वतमानप ात बातमी होती, वजय गावडे भारत केसर  झाला आहे. अशा 
खेळाडंूसाठ  काय करतो. यांचा पूण खच महापािलकेने उचलावा अशी वनंती 
करतो. तसेच आपण द क योजना देखील सु  केली आहे. यांना ो साहन 
दे यासाठ  या योजना सु  के या आहेत, या पेपरवरच आहेत. याचा 
द.२०/१०/२०११ ला ठराव झाला. ९ म ह यांनंतर याची कायवाह  कर याचे आदेश 
दे यात आले आहेत. यानंतर अजून ४ म हने उलटन गे यानंतरह  कायवाह  ू
चालूच आहे. खेळाडंूना ो साहन दे यासाठ  शासक य सेवेत ५ ट के आर ण 
ठेव याचा िनणय झाला याचा अवलंब खेळाडंूनी केला का. यांचे २२ खेळाडू 
समा व  केले पण यांना कोण या पदावर घेतले आहे याची मा हती संबंिधत 
अिधका-यांनी ावी अशी वनंती आहे.  
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मा.मंगलाताई कदम :- मा.महापौर साहेब, योगायोगाने मा.महेश लांडग ेयांचा आज 
वाढ दवस आहे.सभागृहा या वतीने यांचा स कार हावा अशी वनंती केली आहे.  
 
मा.योगेश बहल :- मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो. 
 
मा.रामदास बोकड :- मा.महापौर साहेब, आयु ांना वनंती करतो, िनवडून 
आ यानंतर मा. ीरंग बारणे यांनी सांिगतले, ९ म हने ९ दवस झाले. आज दहावा 
दवस चालू झालेला आहे. मी बन वरोध िनवडून आलेलो आहे. डा सिमतीत 
काम करतो. ितथे डा अिधकार  फ  दवस भर याचे काम करतो. 
महापािलके या पैशांची लूट चालू आहे याची दखल आपण यायला पाह जे. याकडे 
आपण दल  केलेले आहेु . ह  किमट  के यानंतर ५ ते ६ म हने काम केले. ितथे 
आ ापयत ३ अिधकार  झाले. ५ वषात कती अिधकार  होतील हे मला मोजता 
येणार नाह त हे माझे दभा य आहेु . डा वभागा या वारंवार त ार  द या, 
याकडे दल  झालेु . या िनवारण झा या नाह त. परंतू पेपरम ये बात या आ या. 

साहेबराव गायकवाड गेले, कुलकण  आले. आ ा माछरे साहेब आहेत. किमट त फ  
ब बलतो, कामे काह  होत नाह त. द क योजनेत रडत-खडत काम चालू आहे हे 
सभागृहा या िनदशनास आणून देऊ इ छतो. अजात या अट  टाक यात आ या 
यात आधार काडाची तरतूद न हती. आप याकडे अहवाल आला यात अट लावली 

गेली. या खेळाडूचे आधार काड असेल यालाच या योजनेचा लाभ देता येईल. हा 
माझा प हला  आहे. अशा प तीने डा सिमतीचा खेळखंडोबा झाला आहे. तो 
बघून समाधान िमळणार नाह . आप याकडून यां यावर कारवाई अपे त आहे. 
कॉलरिशपसाठ सु ा ब-याच अिधका-यांकडून आधार काडची मागणी केली गेली. हे 

काम चालू हावे असे सांगतोय. यांनी ठेकेदार  घेतली यांचे एका कोप-यात काम 
चालू आहे. आधार काडाची अट घात यामुळे या खेळाडंूना आव यकता आहे ते या 
योजनेपासून वंिचत राहणार आहेत. डा सिमतीच े या वष चे बजेट र  करा. 
दसर कडे कुठेतर  वळवाु . शासनाकडून समाधान होईल. जे नगरसेवक डा 
सिमतीत काम करतात यांना दगड  खा यािशवाय दसरा पयाय राहणार नाहु . 
साहेबराव गायकवाड बोलब चन होऊन िनघून गेल.े कुलकण  साहेबांनी नुसते ढोल 
बसवायचे काम केल.े आधार काडची अट जाह रातीत न हती.  आयु ांनी आधार 
काडची अट िशिथल करावी. सवाचे आभार मानून माझा वषय इथे थांबवतो.  
 
मा.महापौर :- ो रांचा तास संपलेला आहे. 
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(मा.जाधव (िश णािधकार , मा यिमक) यांनी द.१/१२/१२ रोजी महापािलकेची 
वशेष सभा अस याब ल सांिगतले.) 

--------------- 
 
मा.सुिनता गवळ  :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक 1 वर पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
          ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- 1 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012       ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 
 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . उ ान/२/का व/  
        १२३५/२०१२, द.०५/०९/२०१२  

२) मा. वधी सिमती सभा दनांक २१/०९/२०१२ ठराव .५५ 
३) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१३५८ द.१७/१०/२०१२ 

 
तावात स व तर नमुद माणे मनपाचे काह  उ ानांना न याने लागू 

करावयाचे वेश फ  व इतर बाबींची दरवाढ करणेस तसेच कायप दती/धोरण 
ठर वणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.शुभांगी ल ढे :- मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.उ हास शे ट  :- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते – 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या खालील उ ानांना वेश फ  वाढणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  
   वेश फ  
       ौढ   लहान मुले 
 दगादेवी उ ान िनगडु    १०    ५ 
 यशवंतराव च हाण गुलाब पु प उ ान १०    ५ 
 भोसर  सहल क     १०    ५ 
 सा व ीबाई फुले उ ान वशालनगर १०    ५ 
 ब हणाबाई चौधर  उ ान संभाजीनगर १०    ५ 
 पंपळे गुरव उ ान स.नं.७२/२  १०    ५ 



 - 56 - 

 थेरगांव बोट लब थेरगांव   १०    ५ 
 ल मीबाई बारणे उ ान थेरगाव  पूव माणेच 
 गणेश तलाव ािधकरण   १०    ५ 
 
मा.राजू िमसाळ :- मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.सुिनता गवळ  :- मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा द त ठराव मतास टाकणेत आला असता ु – 
 
šü¸Ö¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú :-१६२        ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- 1 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012       ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 
 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . उ ान/२/का व/  
        १२३५/२०१२, द.०५/०९/२०१२  

२) मा. वधी सिमती सभा दनांक २१/०९/२०१२ ठराव .५५ 
३) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१३५८ द.१७/१०/२०१२ 
 

तावात स व तर नमुद माणे मनपाचे काह  उ ानांना न याने लागू 
करावयाचे वेश फ  व इतर बाबींची दरवाढ करणेस तसेच कायप दती/धोरण 
ठर वणेस मा यता देणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या खालील 
उ ानांना वेश फ  वाढणेस मा यता देणेत येत आहे.  
          वेश फ  
       ौढ   लहान मुले 
 दगादेवी उ ान िनगडु    १०    ५ 
 यशवंतराव च हाण गुलाब पु प उ ान १०    ५ 
 भोसर  सहल क     १०    ५ 
 सा व ीबाई फुले उ ान वशालनगर १०    ५ 
 ब हणाबाई चौधर  उ ान संभाजीनगर १०    ५ 
 पंपळे गुरव उ ान स.नं.७२/२  १०    ५ 
 थेरगांव बोट लब थेरगांव   १०    ५ 
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 ल मीबाई बारणे उ ान थेरगाव  पूव माणेच 
 गणेश तलाव ािधकरण   १०    ५ 
 

†®ÖãÛæú»Ö-९४      ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö-० 
 
†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 
         ---- 
 
मा.सुिनता गवळ  :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक २वर पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
šü¸Ö¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú :-१६३        ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- 2 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012       ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 
 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .जकात/१०/का व/  
   २३९/२०१२, द. १५/०९/२०१२  
२) मा. वधी सिमती सभा दनांक २१/०९/२०१२ ठराव .५९ 

   ३) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१३५९ द.१७/१०/२०१२ 
     
मा.महापािलका सभा ठराव .१२३४ दनांक १२/१२/२०११ अ वये मा यता 

द या माणे पंपर -िचंचवड महानगरपािलका जकात िनयम २००१ चे अनुसुची १ 
मधील अ. .८१ या न द तील सव कारचे पुतळे व सव कार या मुत  या 
श दापुढे कंसात (माती, िचकणमाती,शाडू तसेच ला टर ऑफ पॅ रस पासून तयार 
केले या देवदेवतां या मुत  वगळून) अशी वाढ व न द घे यास व जकात िनयम 
२००१ मधील अनुसूची २ म ये शेवट या मांकानंतर पुढ ल मांक देवून 
यान द पुढे माती, िचकणमाती,शाडू तसेच ला टर ऑफ पॅ रस पासून तयार 
केले या देवदेवतां या मुत  अशी वाढ व न द घेणेस व तसा ताव महारा  
शासनाकडे पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.शुभांगी ल ढे :- मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.योगेश बहल :- मा.महापौर साहेब, काल जकात समानीकरणा या वषयाला 
मा यता दलेली आहे. हा वषय मंजूर करावा. 
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यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
†®ÖãÛæú»Ö-९४      ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö-० 

†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 
         ---- 
 

मा.सुिनता गवळ  :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३वर पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
          ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ३ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012       ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 
 

संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . नाटय/१/का व/४९०/  
             २०१२ द.१/१०/२०१२      
          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१३६५ द.१७/१०/२०१२ 

 
मनपाचे अंकुशराव लांडगे ना यगृह भोसर  येथे माहे ए ल २०११ पासून 

व वध कारचे काय म होत आहेत. सदर काय मांचे भाडे/दर हे ा.रामकृ ण 
मोरे े ागृह िचंचवड यांचे भाडे/दराचे ५० ट के जादा दराने ता पुर या व पात 
भाडे घेवून काय म सु  करणेत आलेले आहेत. सदर दर/भाडे कायम करणेसाठ  
मनपा या े ागृह/ना यगृहासाठ  मनपाने तयार केलेले धोरण व िनयमावलीस 
अनुस न ता वत दश वलेले दर/भाडे ( तावासोबतचे प रिश  अ आ ण ब) 
अंकुशराव लांडगे ना यगृहासाठ  मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.शुभांगी ल ढे :- मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.सुलभा ऊबाळे :- मा.महापौर साहेब, या ठकाणी मनपाचे अंकुशराव लांडगे 
ना यगृह भोसर येथील दर वाढव याचा वषय आलेला आहे. मी उपसूचना मांडते -  

 
बचतगट/महासंघ यां यावतीने होणा-या काय मांना तावात नमुद दरा या 

िन या/अ या दराने ना यगृह भा याने दे यास मा यता दे यात यावी. 
 

मा.िसमा फुगे :- मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
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मा.सुिनता गवळ  :- मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.   
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
šü¸Ö¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú :-१६४        ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ३ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012    ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 
 

संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . नाटय/१/का व/४९०/  
             २०१२ द.१/१०/२०१२      
          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१३६५ द.१७/१०/२०१२ 

 
मनपाचे अंकुशराव लांडगे ना यगृह भोसर  येथे माहे ए ल २०११ पासून 

व वध कारचे काय म होत आहेत. सदर काय मांचे भाडे/दर हे ा.रामकृ ण 
मोरे े ागृह िचंचवड यांचे भाडे/दराचे ५० ट के जादा दराने ता पुर या व पात 
भाडे घेवून काय म सु  करणेत आलेले आहेत. सदर दर/भाडे कायम करणेसाठ  
मनपा या े ागृह/ना यगृहासाठ  मनपाने तयार केलेले धोरण व िनयमावलीस 
अनुस न ता वत दश वलेले दर/भाडे ( तावासोबतचे प रिश  अ आ ण ब) 
अंकुशराव लांडगे ना यगृहासाठ  मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
बचतगट/महासंघ यां यावतीने होणा-या काय मांना तावात नमुद दरा या 
िन या/अ या दराने ना यगृह भा याने दे यास मा यता देणेत येत आहे.  
 

†®ÖãÛæú»Ö-94      ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö-0 
†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 
         ---- 

मा.आशा सूयवंशी :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४वर पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
          ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ४ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012       ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 
 

संदभ:- १) मा.राहल भोसलेु , मा.चं कांता सोनकांबळे यांचा ताव... 
                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१५७३ द.२५/१०/२०१२ 
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     पंपर  िचंचवड शहरातील ी.िशवछाया ित ाण, भोसर  सं थेचे 
सद य ी.कृ णा ढोकले यांनी केले या उ लेखिनय कामिगर ब ल तसेच शहराचे 
नाव देशभरात व जगभरात गाज व याब ल महापािलकेकडून यांना र. .२ लाख 
९० हजार अनुदान ब स हणून दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.सुमन नेटके :- मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.मंगलाताई कदम :- मा.महापौर साहेब, आ ाच मा.महेश लांडगे यांनी चचा 
केलेली आहे. या वषयावर खरोखरच अनुदान देतो का हा प हला  आहे. 
अनुदानाचे वषय दरवष  येतात. एकटे ी.कृ णा ढोकले नाह तर संपूण पंपर  
िचंचवड शहरातील अशा ५ य  आहेत. मागील वष  ठराव केला होता. यात या 
५ य ंची नावे याल यात आली होती. पंपर  िचंचवड शहरातील सगळ  मुले ५ 
जणांना येक  र. .२,९०,०००/- असा वषय हावा अशी वनंती करत.े तशी 
तरतूद कर यात यावी. एकतर असे वषय सभागृहात येऊ नयेत. तरतूद नाह  
करता येत नाह . महारा  शासनाकडे पाठवावा अशा वेळेला असे वषय सभागृहात 
आले नाह  पाह जेत. अनुदानासंदभात नगरसेवकांना उगाचच बदनाम केले जात.े 
२५ लाख िमळणार हणून खेळाडूला आशेला लावायच,े ह  गो  यो य नाह . 
मागील वष  सांिगतले होत.े या वषयासंदभात घेता येत नसेल तर सभागृहापुढे 
आणू नका. य गत गो ींचा रोष यायचा नाह . मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते 
– 

1) ÁÖß. ÁÖßÆü̧ üß †¿ÖÖêÛú ŸÖÖ¯ÖÛúß¸ü 
2) ÁÖß. ÃÖÖÝÖ¸ü ÃÖÓ•ÖµÖ ¯ÖÖ»ÖÛú¸ü 
3) ÁÖß. †Ö®ÖÓ¤ü †¿ÖÖêÛú ²Ö®ÖÃÖÖê›ê 
4) ÁÖß. ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÖ®Öê 
5) ÁÖß. Ûãú¿Ö»Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ 
6) ÁÖß. ÁÖßÛúÖÓŸÖ ¿ÖÖ´Ö ü̧Ö¾Ö “Ö¾ÆüÖÞÖ 
7) ÃÖÖî. ¹ý¯ÖÖ»Öß ÁÖßÛúÖÓŸÖ “Ö¾ÆüÖÞÖ 
8) ÁÖß´ÖŸÖß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¸ǘ Öê¿Ö ÝÖãôû¾Öê 

 
¾Ö¸üß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ¿ÖÆü ü̧ÖŸÖß»Ö ÃÖÖÝÖ¸ǘ ÖÖ£ÖÖ ×ÝÖµÖÖÔ̧ üÖêÆüÞÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ×´Ö¿Ö®Ö 

2012 ´Ö¬Öß»Ö ‹ÛæúÞÖ 7 ÃÖ¤üÃµÖÖÓ®Öß (7+1=‹ÛæúÞÖ 8 †Öšü) ÃÖ¤üÃµÖÖÓ®Öß Ûêú»Öê»µÖÖ ˆ»»ÖêÜÖ®ÖßµÖ 
ÛúÖ´Ö×ÝÖ¸üß²Ö§ü»Ö ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÆü̧ üÖ“Öê ®ÖÖÓ¾Ö ¤êü¿Ö³Ö¸üÖŸÖ ¾Ö •ÖÝÖ³Ö¸üÖŸÖ ÝÖÖ•Ö×¾Ö»µÖÖ²Ö§ü»Ö 
´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêúÛú›æü®Ö ¯ÖÏŸµÖêÛúß 2 »ÖÖÜÖ 90 Æü•ÖÖ ü̧ ¹ý¯ÖµÖê †®Öã¤üÖ®Ö ²Ö×õÖÃÖ ¤êüÞÖêÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü 
´ÖÖê×Æü´ÖêŸÖ †ÖÛú×Ã´ÖÛú ×®Ö¬Ö®Ö —ÖÖ»Öê»Öê ¸ü´Ö ê¿Ö ÝÖãôû¾Öê µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸ®Öß ÁÖß´ÖŸÖß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¸ü´Öê¿Ö ÝÖãôû¾Ö ê 
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(†.ÛÎú.8) µÖÖÓ®ÖÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß“µÖÖ µÖÖêÝÖ¤üÖ®ÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖÖ®ÖãÝÖÏüÆü ¸üŒÛú´Ö ¹ý¯ÖµÖê 2 »ÖÖÜÖ 90 
Æü•ÖÖ ü̧ ÃÖÖÝÖ¸ǘ ÖÖ£ÖÖ ×ÝÖµÖÖì̧ üÖêÆüÞÖ ÃÖÓÃ£Öế ÖÖ±ÔúŸÖ ¤êüÞÖêÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖêŸÖ µÖÖ¾Öß.  
 
मा. वलास नांदगुडे :- मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 
 
मा. ीरंग बारणे :- मा.महापौर साहेब, य गत नावावर अनुदान देता येत नाह . 
आपण सूचवलेले वषय मंजूर झालेतर  सं थेला अनुदान देता येत.े हा वषय 
मुळातच चूक चा आहे. सं थे या नावाने उपसूचना दलीतर सं थेला अनुदान देतो. 
.२,९०,०००/- येकाला जाईल. हा वषय तहकूब ठेवून याच सं थेला ावा. 

यात नाराजी होईल. हा वषय तहकूब ठेवून यांना परत बोलवा. सं थे या नावाने 
वषय करा.  

 

मा. वलास नांदगुडे :- मा.महापौर साहेब, खेळाडंूना अनुदान दे याचा वषय आहे. 
वा त वक हे सव वषय इथे मंजूर करतोय. जोपयत आपण अनुदान धोरण िन त 
करत नाह , हे िन त केले तर वैय क खेळाडंूना यात समा व  केले तर  आपण 
देऊ शकत नाह . हे धोरण सभागृहापुढे आणा हणजे तसे देता येईल का ायचे 
नाह . िनतीन घुले सारखा खेळाडू एिशया खेळात खेळला. याला ५ लाख अनुदान 
जाह र केले. अजूनह  याला पैसे िमळाले नाह त. २०१० म ये जयदेव ममाडे याला 
अनुदान जाह र केले होते. तो चांगला खेळाडू आहे. पंपर  िचंचवडमधील खेळाडू 
जगा या कानाकोप-यात पोहोचतात यांना अनुदान िमळाले पाह जे. अनुदानाचे 
धोरण िन त करा. यांचा समावेश यात केलातर िन तच खेळाडंूना अनुदान देता 
येईल.   
 

मा.मंगलाताई कदम :- मा.महापौर साहेब, पुणे महापािलकेने वषय केलेला आहे. 
याच माणे सं कार या सं थेचे नाव टाकून महारा  शासनाकडून पिमशन घेऊन 
येकाला .२,९०,०००/- र कम दे यात आलेली आहे. या धत वर ह  उपसूचना 

दे यात आली आहे. पु या माणे य़व थत डॉकेट क न अिधका-यांना पाठवावे व 
या माणे यांना .२,९०,०००/- दे यात यावेत अशी उपसूचना मांडत.े  

 
मा.योगेश बहल :- मा.महापौर साहेब, थमतः मा. वलास नांदगुडे यां या सूचनेला 
अनुमोदन देतो. या ठरावा या अनुषंगाने मा.महेश लांडगे यांना  वचारला आहे. 
महापािलके या वतीने फ  खेळाडूला अथसहा य करणे मनपाचे धोरण नाह. धोरण 
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िन त करणे गरजेचे आहे असे डो यासमोर आले पाह जे. य ला देता येत 
नाह . रा ीय खेळाडू असतो. यांना देताना सं थेचा आ ह अस यामुळे      
नामधार  सं थे या नावावर किमट  करतो. वषासाठ  देता येत नाह . ऑड टचा खच 
यातून पैशांची कपात करतात. ५/२५ हजारांत सं था काढन घेतातू . यासंदभात 

मूळ बदल करावा लागेल. या या नावाचा ह क बनतो असे काय ा या मयादेत 
घेऊन याला देता यावे असे धोरण केले तर बाक या सं था रा ीय                    
आहे का हे बघा. चालू-बंद बघा. सं थेला ा. भीक मागत बसवायचे असे न करता 
यांनी ा व य िमळवले आहे. कामगीर  केलेली आहे अशा खेळाडंूना अथसहा य 

करता यावे असे धोरण अ त वात असावे. असे धोरण करावे अशी वनंती करतो.  
 
मा.आशा सुयवंशी :- मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता – 

 

ठराव मांक:-१६५       ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ४ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012      ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 
 

संदभ:- १) मा.राहल भोसलेु , मा.चं कांता सोनकांबळे यांचा ताव... 
                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१५७३ द.२५/१०/२०१२ 

 

     पंपर  िचंचवड शहरातील ी.िशवछाया ित ाण, भोसर  सं थेचे 
सद य ी.कृ णा ढोकले यांनी केले या उ लेखिनय कामिगर ब ल तसेच शहराचे 
नाव देशभरात व जगभरात गाज व याब ल महापािलकेकडून यांना र. .२ लाख 
९० हजार अनुदान ब स हणून दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

 
1) ÁÖß. ÁÖßÆü̧ üß †¿ÖÖêÛú ŸÖÖ¯ÖÛúß¸ü 
2) ÁÖß. ÃÖÖÝÖ¸ü ÃÖÓ•ÖµÖ ¯ÖÖ»ÖÛú¸ü 
3) ÁÖß. †Ö®ÖÓ¤ü †¿ÖÖêÛú ²Ö®ÖÃÖÖê›ê 
4) ÁÖß. ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÖ®Öê 
5) ÁÖß. Ûãú¿Ö»Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ 
6) ÁÖß. ÁÖßÛúÖÓŸÖ ¿ÖÖ´Ö ü̧Ö¾Ö “Ö¾ÆüÖÞÖ 
7) ÃÖÖî. ¹ý¯ÖÖ»Öß ÁÖßÛúÖÓŸÖ “Ö¾ÆüÖÞÖ 
8) ÁÖß´ÖŸÖß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¸ǘ Öê¿Ö ÝÖãôû¾Öê 
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      ¾Ö¸üß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÖÝÖ ü̧´ÖÖ£ÖÖ ×ÝÖµÖÖÔ̧ üÖêÆüÞÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ 
×´Ö¿Ö®Ö 2012 ´Ö¬Öß»Ö ‹ÛæúÞÖ 7 ÃÖ¤üÃµÖÖÓ®Öß (7+1=‹ÛæúÞÖ 8 †Öšü) ÃÖ¤üÃµÖÖÓ®Öß Ûêú»Öê»µÖÖ 
ˆ»»ÖêÜÖ®ÖßµÖ ÛúÖ´Ö×ÝÖ¸üß²Ö§ü»Ö ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÆü¸üÖ“Öê ®ÖÖÓ¾Ö ¤êü¿Ö³Ö¸üÖŸÖ ¾Ö •ÖÝÖ³Ö ü̧ÖŸÖ ÝÖÖ•Ö×¾Ö»µÖÖ²Ö§ü»Ö 
´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêúÛú›æü®Ö ¯ÖÏŸµÖêÛúß 2 »ÖÖÜÖ 90 Æü•ÖÖ ü̧ ¹ý¯ÖµÖê †®Öã¤üÖ®Ö ²Ö×õÖÃÖ ¤êüÞÖêÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü 
´ÖÖê×Æü´ÖêŸÖ †ÖÛú×Ã´ÖÛú ×®Ö¬Ö®Ö —ÖÖ»Öê»Öê ¸ü´Öê¿Ö ÝÖãôû¾Öê µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸ®Öß ÁÖß´ÖŸÖß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¸ü´Öê¿Ö ÝÖãôû¾Ö ê 
(†.ÛÎú.8) µÖÖÓ®ÖÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß“µÖÖ µÖÖêÝÖ¤üÖ®ÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖÖ®ÖãÝÖÏüÆü ¸üŒÛú´Ö ¹ý¯ÖµÖê 2 »ÖÖÜÖ 90 
Æü•ÖÖ ü̧ ÃÖÖÝÖ¸ǘ ÖÖ£ÖÖ ×ÝÖµÖÖì̧ üÖêÆüÞÖ ÃÖÓÃ£Öế ÖÖ±ÔúŸÖ ¤êüÞÖêÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.   
 

†®ÖãÛæú»Ö-९४      ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö-० 
†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 
         ---- 
मा.शुभांगी ल ढे :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५वर पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

         ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ५ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012      ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

 

संदभ :- १) ´ÖÖ.ÃÖãÂÖ´ÖÖ ŸÖ®Ö¯Öã̧ êü,´ÖÖ.†Ö¸üŸÖß “ÖÖë¬Öêü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö... 
२) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१२९२ द.२५/०९/२०१२ 

   ३) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१५७७ द.२५/१०/२०१२ 
  

ÛÎúß›üÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ®Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖŸÖß»Ö ÆüÖêŸÖÛú¹ý ¾Ö ¸üÖ•µÖ ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü 
ÃÖÆü³ÖÖÝÖß ÆüÖêÞÖÖ-µÖÖ ÜÖêôûÖ›ãÓü®ÖÖ ¤ü¢ÖÛú µÖÖê•Ö®ÖÖ ÃÖã¹ý Ûêú»Öß †ÃÖã®Ö ŸµÖÖŸÖ ÛãúÃŸÖß ÜÖêôûÖ“ÖÖ 
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
 

मा.सुिनता गवळ  :- मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देत आहे.  

मा.अनंत को-हाळे :-  मा.महापौर साहेब, खालील माणे उपसूचना मांडत आहे -  

ÛÎúß›üÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ®Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖŸÖß»Ö ÆüÖêŸÖÛú¹ý ¾Ö ü̧Ö•µÖ ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü 
ÃÖÆü³ÖÖÝÖß ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ÜÖêôûÖ›ãÓü®ÖÖ ‘¤ü¢ÖÛú µÖÖê•Ö®ÖÖ’ ÃÖã¹ý Ûêú»Öß †ÃÖã®Ö ŸµÖÖŸÖ ‘µÖÖêÝÖÖ’ µÖÖ 
ÜÖêôûÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö Ûú¸üÞÖêÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖêŸÖ µÖÖ¾Ößü.  

 

मा. वजय िशंदे  :- मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन देत आहे.  

मा.शुभांगी ल ढे :- मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
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यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

ठराव मांक :- १६६      ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ५ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012      ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

 

संदभ :- १) ´ÖÖ.ÃÖãÂÖ´ÖÖ ŸÖ®Ö¯Öã̧ êü,´ÖÖ.†Ö¸üŸÖß “ÖÖë¬Öêü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö... 
२) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१२९२ द.२५/०९/२०१२ 

   ३) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१५७७ द.२५/१०/२०१२ 
 

ÛÎúß›üÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ®Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖŸÖß»Ö ÆüÖêŸÖÛú¹ý ¾Ö ¸üÖ•µÖ ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü 
ÃÖÆü³ÖÖÝÖß ÆüÖêÞÖÖ-µÖÖ ÜÖêôûÖ›ãÓü®ÖÖ ¤ü¢ÖÛú µÖÖê•Ö®ÖÖ ÃÖã¹ý Ûêú»Öß †ÃÖã®Ö ŸµÖÖŸÖ ÛãúÃŸÖß 
ÜÖêôûÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.ŸÖÃÖê“Ö ÛÎúß›üÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ®Öê 
†Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÆü ü̧ÖŸÖß»Ö ÆüÖêŸÖÛú¹ý ¾Ö ¸üÖ•µÖ ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÆü³ÖÖÝÖß ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ 
ÜÖêôûÖ›ãÓü®ÖÖ ‘¤ü¢ÖÛú µÖÖê•Ö®ÖÖ’ ÃÖã¹ý Ûêú»Öß †ÃÖã®Ö ŸµÖÖŸÖ ‘µÖÖêÝÖÖ’ µÖÖ ÜÖêôûÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö 
Ûú¸üÞÖêÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

†®ÖãÛæú»Ö-९४      ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö-० 
†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 
         ---- 
मा.भारती फरांदे:- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

         ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ६ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012      ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

 
संदभ:- १) मा.राहल भोसलेु , मा.चं कांता सोनकांबळे यांचा ताव...          
      २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१५८० द.२५/१०/२०१२ 

महारा  रा य िमक माथाड  ा सोट, सुर ार क आ ण जनरल कामगार 
युिनयन (रजी.) ह  माथाड  कामगारां या वकासासाठ  कायरत असून यांनी 
मागणी केले माणे जकात ना याजवळ ल मोकळा लॉट १० वष कालावधीकर ता 
मा.उपसंचालक नगररचना ठरवतील या लीजने संघटने या कायालयासाठ  महारा  
रा य िमक माथाड  ा पोट, सुर ार क आ ण जनरल कामगार युिनयन 
(रजी.) सं थेस दे यास मा यता देणेत येत आहे.  
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मा.आशा सूयवंशी :- मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
 
मा.शुभांगी बो-हाडे :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६चा वचार पुढ ल सभेचे 
वेळ  करणेत यावा. 
 
मा.मंदा कनी ठाकरे :- मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
 

ठराव मांक :- १६७      ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ६ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012      ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

 
संदभ:- १) मा.राहल भोसलेु , मा.चं कांता सोनकांबळे यांचा ताव...          
      २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१५८० द.२५/१०/२०१२ 

 

वषय मांक ६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत येत आहे. 
 

†®ÖãÛæú»Ö-९४      ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö-० 
†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 
         ---- 
मा.िसमा फुग े:- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

         ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ७ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012      ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

 
संदभ:-१) मा.अ वनाश टेकावडे, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 

२) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१५८५ द.२५/१०/२०१२ 
 

     कक बॉ सींग पधा आयो जत करणेकामी अथसहा य हणून 
र. .२५,००,०००/- अनुदान (३० लाख मयादे यित र ) शासन मा यते या अट वर 
महारा  कक बॉ संग असोिसएश या नावे अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा.सुरेखा ग हाणे :- मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
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मा.शुभांगी बो-हाडे :- वषय मांक ७ द र  दाखल करणेत यावा. 

मा.मंदा कनी ठाकरे :- सूचनेस अनुमोदन आहे.  

यानंतर सदर सूचना मतास टाकणेत आली असता – 
 
 

ठराव मांक :- १६८     ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ७ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012     ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

 
संदभ:-१) मा.अ वनाश टेकावडे, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 

२) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१५८५ द.२५/१०/२०१२ 
 

वषय मांक ७ द र  दाखल करणेत येत आहे. 

†®ÖãÛæú»Ö-९४      ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö-० 
 

†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 
         ---- 
मा.सुिनता गवळ :-मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८वर पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक :- १६९      ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ८ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012      ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

 
संदभ:- १) मा.चं कांत वाळके, मा.राहल भोसले यांचा तावु ... 

 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१७२१ द.३०/१०/२०१२ 
 

पी.एम.पी.एम.एल. मधील पूव पी.सी.एम.ट . कमचा-यांना सन २०११-१२ या 
आिथक वषाक रता पंपर -िचंचवड महापािलके या धत वर पंपर -िचंचवड 
महापािलका कमचार  महासंघान े केले या करारा माणे द पावली सणाक रता 
दवाळ पूव  एकूण पा  कमचार  १,६२२ यांचे ८.३३% बोनस क रता र कम 
.२,३५,५०,२१८/- (र कम .दोन कोट  प तीस लाख प नास हजार दोनशे अठरा 

फ ) व सानु ह अनुदान र कम .९,०००/- माणे १,३७,८७,९९४/- ( .एक कोट  
सदतीस लाख स याऐंशी हजार नऊशे चौ-या णव फ ) अशी एकूण र कम 
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.३,७३,३८,२१२/- ( .तीन कोट  याह र लाख अडतीस हजार दोनशे बारा फ ) 
पी.एम.पी.एम.एल.कडे वग कर यासाठ मा यता देणेत येत आहे.  

 

मा.शुभांगी ल ढे :- मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 

†®ÖãÛæú»Ö-९४      ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö-० 
†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 
         ---- 
मा.अिनता तापक र :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९वर पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 

         ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ९ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012      ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

 

संदभ:- १) मा.सोनाली जम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 
        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१८२७ द.०६/११/२०१२ 
 

   िनगड  जकात नाका भ  श  चौक िनगड  पुणे–४११०४४ येथे 
पी.एम.पी.एल.चा शेवटचा मोठा बस टॉप तयार होत आहे. तेथ ेयेणा-या वाशां यासाठ  

ना ा सटरची आव यकता अस यान े ा नॅ स सटर ो ा. बाळासाहेब भोर यांस सदर 

ठकाणी पाच वष कालावधीसाठ  २५० चौ. फूट. जागा मा.उपसंचालक नगररचना ठरवतील 

या भाडे दरान ेव यो य या अट शत वर देणेकामी करारनामा कर यास  मा यता देणेत 
येत आहे.  

 

मा.भारती फरांदे :- मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.अ नी मराठे :- मा.महापौर साहेब,हा  मा या भागातील आहे. अजून ितथे 
बस टॉप झालेला नाह . थािनक नगरसेवकांना याची क पना देत नाह  का. 
स ाधार  प ाने मनाला वाटेल तसे सव करायचे असे काह  ठरवले आहे का. कशा 
कारे बस टॉप असणार आहे. िनगड चा बस टॉप पाहतोय. टप-या अनिधकृत 

आहेत. यामुळे कती लोकांना ास होतो आहे. माझी मागणी आहे हा वषय द र  
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दाखल करावा. िन वदा काढन लोकांना या भरायला ो साह त करावेू , अनिधकृत 
होऊ नय.े आ ापासूनच लोकांना ॉ लेम झाला नाह  पाह जे.  
 

मा.िसमा सावळे :- मा.महापौर साहेब, वषय . ६ व ९ या संदभात वनंती 
करायची आहे. मो या या जागांचे टडर ंग केले पाह जे. हा वषय मंजूर क  नय.े 
अशा मो या या जागांचे टडर ंग क न या. िनकोप पधा झाली पाह जे. 
महापािलके या उ प नात भर पडेल याकडे ल  दले पाह जे.  
 

मा.सुलभा ऊबाळे :- मा.महापौर साहेब, या ठकाणी सभेचा चूक चा पायंडा पडलेला 
दसून येतो आहे. थायी सिमतीत ताव आणून वषय करायची प त आहे. परंतू 
मा.अ नी मराठे यांनी सांिगतले, या नगरसेवका या वॉडातील वषय आहे यांना 
याची क पना देणे आव यक आहे. मनपाचे आिथक हत ल ात घेता या ठकाणी 
जा तीत जा त र कम जमा होईल, तुमचा काह  लॅन असेल, बी.आर.ट .एस. या 
धत वर सूचना होणार आहे. चूक या वषयांना काह  मह व नाह . बस टॉप िश ट 
झालेला नाह . अनेक जागा आहेत, येक सं था याचा ठराव करणार. ितथे हॉकस 
झोन हावा. हा ताव द र  दाखल करावा. मंजूर ताव आला तर याची न द 
या. अशा प तीने कोण याह  टप-या दे यात येऊ नयेत.  

 

मा. ीरंग बारणे :- मा.महापौर साहेब, पीएमपीएल या बस टॉप या अनुषंगाने 
मा.ऊ हास शे ट  यांनी  उप थत केला आहे. आकुड  भागात बी.आर.ट . 
बस टॉप झाला, तो र यावर आला आहे. अपघात हो याची श यता आहे. 
मा.ऊ हास शे ट  यांनी िनदशनास आणून दले आहे. ते बोललेले नाह त. मी खास 
ते पहायला गेलो तर खरोखरच बस टॉप र यावर आलेला आहे. रा ी लाईट 
नस यामुळे शंभर ट के अपघात होतात. नागर कांचा बळ  जा याची श यता आहे. 
पी.एम.पी.एल. या बस थांबतात ितथे बस टॉप केला पाह जे. तो म येच आला 
आहे. खाजगी सं था जसे बला हॉ पीटल यांनी बस टॉप केलेला आहे तसे केले 
तर ते चीरकाल टकतील, चांगले दसतील, नागर कांना याचा िनवारा होईल. 
आप या माफत चांग या दजाचे बस टॉप िमळतील. या दजात सुरेख बस टॉप 
होतील. बसने वास करणारे नागर क, या, लहान मुले यांना उ हाचा ास 
होणार नाह .  
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मा.मंगला कदम :- मा.महापौर साहेब, थायी सिमतीतून वषय आलेला आहे. 
माझी दो ह  नगरसेवकांशी चचा झालेली आहे. यांनी याच प तीने मत य  
केले. नवीन नगरसेवकाला वाटत,े मा या जवळपास या कायक याला कॉ ॅ ट 
िमळावे. यावेळ  यांनी वचारले हे काम होणार का. यांना मी प  सांिगतले, 
होणार का नाह  हे प  सांगू शकत नाह . आयु  परिमशन देणार का नाह  हे 
सांगू शकत नाह . मा या घराशेजार  आहे. मागणी केलीतर  सद या या मनात 
असत,े मला िमळाले तर बरे पडेल. पण मनसेचे दोन-चार नगरसेवक यां या 
वॉडातील वषय आहे. यांना बोलवले नाह  असे नाह . आ हाला सु ा प ातून 
वषय आलातर बदल करता येत नाह . जर महापािलका सभेत वषय झाला तर  
आयु ांकडे फाईल गे यावर धोरण ठरेल. देता येईल कंवा नाह  हा ितथला  
आहे. ितथ या िनणया माणे तो वषय केला जाईल. जे अिधकार आयु ांना दे यात 
येतील या ठकाणी देता येणार असेल तर याप तीने टडर काढतो. याप तीने 
आयु ांचा हा अिधकार असेल हे मी या संगी नमूद क  इ छते.   
 

मा.अ नी मराठे :- मा.महापौर साहेब, याची क पना वेग या नगरसेवकांना दली 
होती. िमट ंगचा अजडा तयार झा यानंतर दला. हेच जर यावेळ  ताव 
सभेम ये मांडला यावेळ  क पना ायला हवी होती. आ ह  सु ा ताव दला 
असता. मी दसु-या या वॉडात जाऊन दखल केलेली नाह . असे मा याबाबतीत 
झाले नाह  पाह जे. अजडा ८ दवसांपूव  दला होता. तो जे हा तु ह  जाह र करता, 
सोनाली जम यांचा ताव होता. यां याऐवजी हा वषय आम याकडे असायला 
पाह जे होता. आ हाला ब कूल व ासात घेतले न हत.े  
 

मा.अनंत को-हाळे :- मा.महापौर साहेब, आपण महापािलके या हताचा वचार 
करावा. आमचेह  भरपूर कायकत आहेत. आयु ांनी टडर प त अवलंबवावी अशी 
वनंती आहे. 

 

मा.अ नी मराठे :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  

करणेत यावा अशी सूचना करत.े 

मा.शैलजा िशतोळे :- मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन आहे.   

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
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ठराव मांक :- १७०      ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ९ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012      ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

 

संदभ - १) मा.सोनाली जम,मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 
       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१८२७ द.०६/११/२०१२ 
 

 

वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेतयेत आहे. 

†®ÖãÛæú»Ö-९४      ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö-० 
 

†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 
         ---- 
मा.अिनता तापक र :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १०वर पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  

         ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- १० 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012      ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

 

संदभ:- १) ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ“Öê ¯Ö¡Ö ÛÎú.®Ö¸ü×¾Ö/ÛúÖ×¾Ö/2²Ö/“ÖÆüÖê»Öß/ 
     76/2012, ×¤ü.30/09/12 

  २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .६२ द.१७/१०/२०१२ 
 

 ´ÖÖî•Öê “Ö-ÆüÖê»Öß µÖê£Öß»Ö ÃÖ.®ÖÓ.344 ¯Öî, 345 ¯Öî, 346 ¯Öî, ´Ö¬Öß»Ö ³ÖÖÝÖ¿Ö: ´ÖÓ•Öæ¸ü ×¾ÖÛúÖÃÖ 
µÖÖê•Ö®ÖêŸÖß»Ö 18.00 ´Öß.¸üÃŸÖÖ †ÖÜÖÞÖßŸÖ ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö Ûú¸üÞÖê“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖ¤êü×¿ÖÛú ¾Ö 
®ÖÝÖ ü̧¸ü“Ö®ÖÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1966 “Öê Ûú»Ö´Ö 37 †®¾ÖµÖê ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖêÛúÖ´Öß ¯ÖÖšü×¾ÖÞÖ êÃÖ 
´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖê êŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.   
 

मा.आशा सूयवंशी :- मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

मा.सुिनता गवळ  :- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते – 

 ´ÖÖî•Öê “Ö·ÆÖê»Öß µÖê£Öß»Ö •Öã®ÖÖ ÝÖ™ü ®ÖÓ²Ö¸ü 347 ¾Ö 352 ¾Ö ®Ö×¾Ö®Ö ÝÖ™ü ®ÖÓ.317 ¾Ö 318 ×Æü 
•Ö×´Ö®Ö Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ǖ ÖÖ×»ÖÛúÖ ´ÖÓ•Öæ̧ ü ×¾ÖÛúÖÃÖ †Ö ü̧ÖÜÖ›ü¶Ö´Ö¬µÖê ¿ÖêŸÖß ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê 
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü“Öß •Ö×´Ö®Ö ×Æü ×¾ÖÛúÖÃÖ †Ö¸üÖÜÖ›ü¶Ö´Ö¬Öß»Ö ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ»ÖÝÖŸÖ †ÖÆêü. 
ŸÖÃÖê“Ö ¾Ö›ü´ÖãÜÖ¾ÖÖ›üß µÖê×£Ö»Ö ÝÖ™ü ®ÖÓ²Ö¸ü 72 ´Ö×¬Ö®Ö •Ö×´Ö®Öß¯ÖîÛúß ÛúÖÆüß ³ÖÖÝÖ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ ¾Ö 
ÛúÖÆüß ³ÖÖÝÖ ¿ÖêŸÖß ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÖÆêü. ÃÖ¤ü̧ ü“Öß •Ö×´Ö®Ö Æüß ¯ÖãÞÖê †ÖôÓû¤üß ¸üÃŸµÖÖ»ÖÝÖŸÖ 



 - 71 - 

†ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû “Ö·ÆÖê»Öß µÖê£Öß»Ö •Öã®ÖÖ ÝÖ™ü ®ÖÓ²Ö¸ü 347 ¾Ö 352 ¾Ö ®Ö×¾Ö®Ö ÝÖ™ü ®ÖÓ. 317 ¾Ö 318 ×Æü 
•Ö×´Ö®Ö ¿ÖêŸÖß ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´Ö¬Öæ®Ö ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü Ûú ü̧ÞµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¾Ö›ü´ÖãÜÖ¾ÖÖ›üß 
µÖê£Öß»Ö ÝÖ™ü ®ÖÓ²Ö¸ü 72 ´Ö¬Öß»Ö ¿ÖêŸÖß ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖüß»Ö •Ö×´Ö®Ö ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü 
Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ´Ö.¯ÖÏÖ. ¾Ö ®Ö. ü̧.†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1966 “Öê Ûú»Ö´Ö 37 †®¾ÖµÖê ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ŸÖµÖÖ¸ü 
Ûú¸üÞÖêÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü ¾Ö µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Æü̧ üÛúŸÖß/ÃÖã“Ö®ÖÖ ´ÖÖÝÖ×¾ÖÞÖê ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×®ÖÞÖÔµÖ 
‘Öê‰ú®Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖêÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü̧ ü Ûú¸üÞÖê“Öê ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖÛúÖ¸ü ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö 
´ÖÖ.ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú ®ÖÝÖ¸ü¸ü“Ö®ÖÖ µÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÏ¤üÖ®Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖê êŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  
 
मा.शुभांगी ल ढे :- मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 

मा. करण मोटे :- मा.महापौर साहेब, मा या गावातील वषयावर बोलायचे आहे. 
60,000 ठराव झाले. आ ा ड.पी. र ते ता यात घे यात आले. आयु ांना तसे 
िनवेदन दलेले आहे. यां यावर काह च कारवाई झालेली नाह . उ डाण पूल होतोय. 
कायकत साधारणतः झोपडप ट तील असतात. यां यावर अ याय करतोय. एवढा 
मोठा ोजे ट असला तर  कायकत इथे राहतात. या र याची आव यकता आहे 
का. तु ह  सांगा ड .पी.चा र ता कधी करणार.  
 

मा.सुलभा ऊबाळे :- मा.महापौर साहेब, या ठकाणी आयु ां या तावाला एक 
उपसूचना केलेली आहे. यात रेिसडे शयल झोन कर याची उपसूचना दलेली आहे. 
अशी उपसूचना देऊन हा वषय मंजूर होणार आहे का. मु य वषयाला यामुळे 
अडचण येणार आहे का. असे वषय हायला लागले तर महापािलकेचा ीन झोन 
िश लक राहणार नाह .  
 

मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) :- मा.महापौर साहेब, हा 18 मीटर ड.पी. 
र याचा कलम 37 चा ताव आहे. सव ोिसजर पूण केलेली आहे. 
हरकती/सूचना मागवले या हो या. 6 हरकती/सूचना आ या आहेत. सुनावणी 
झालेली आहे या माणे शासनाला रपोट पाठवतो आहोत. उपसूचनांचा ताव 
महासभेचा आहे. ठराव आ यानंतर यावर यो य ती कायवाह  शासनाकडून केली 
जाईल. MRTP Act कलम 37 नुसार वकास योजनेत काह  मॉ ड फकश स करायचे 
अिधकार आहेत. याला यु ोसेस आहे. महासभेने ठरवले. ठराव क न चजेस 
क नच गुणव ेवर आप याकडे क न शासन शासनाला मंजूर साठ  सादर करते.  
 

मा.सुलभा ऊबाळे :- मा.महापौर साहेब,ह  उपसूचना यो य आहे का सुसंगत होते का. 
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मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) :- मा.महापौर साहेब, रेिसडे शयलचे 10 ट के 
यावर आ ा मी काह  सांगू शकत नाह . मला काह  माह त नाह . मी मा हती घेऊन 
सांगते.  
 
मा. करण मोटे :- मा.महापौर साहेब, मी मा या वॉडातील ड.पी. र याब ल 
वचारतो आहे.  

 

मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) :- मा.महापौर साहेब, कासारवाड तील 6 
र यांचे भूसंपादन चालू आहे. र ता मोजणी झालेली आहे. पुढ ल ोिसजर 
भूसंपादन अिधका-यांकडून केली जाईल. भूसंपादन अिधका-याकडे ताव गेलेला 
आहे.  
 
मा. करण मोटे :- मा.महापौर साहेब, 2007 साली वषय झाला होता. हे 
झोपडप ट धारक 40 वषापासून ितथे रहात आहेत. यांना घरे खाली करायला 
सांगतो. गावठाणातील लोक नाह त का. यांना र ता नको का. तु ह  आ हाला 
काह च मदत करत नाह त.  
 
मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) :- मा.महापौर साहेब, र ता ायोर ट ने करायला 
पाह जे याब ल शासनाचे दमत नाहु . भूसंपादन अिधकार  पंपर  िचंचवड मनपाचा 
ठराव के यानंतर अपॉ ट केला. 4 भूसंपादन अिधकार  कले टरकडून काम करतात. 

ताव पाठवला आहे. पैसे देतो, मदत केली आहे. मोजणी झालेली आहे. 
साधारणतः लॅ ड ऍ व झशन कालावधी 2 वषाचा असतो. यानंतर एखादे वष या 
गो ील लागू शकते.  
 
मा. करण मोटे :- मा.महापौर साहेब,अिधकार  मो या ोजे टचा पाठपुरावा घेतात. 
गावठाणातील लोक जातात. ग लीबोळात 60 मी.चा ड.पी. र ता क न काय 
करणार. ाधा याने जे धोरणा मक ठराव आहेत यां यावर काय कारवाई होत 
नाह . येक वेळ  कारणे सांगतात.  
 
मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) :- मा.महापौर साहेब, यात आर ण वगळून 
लवकरात लवकर कारवाई क . 
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मा. करण मोटे :- मा.महापौर साहेब, लोक वचार करतील असे ठराव करायचे का 
नाह .  
 
मा. वलास नांदगुडे :- मा.महापौर साहेब, हा वषय नगरसेवकांनी ठेवलेला आहे. 
शासनाला आव यकता असेल तर ह च कायवाह  ाधा याने ितथे घेतली जात.े 

नगरसेवकांनी कामे सुचवली याकडे चालू भाग केला जातो. याकडे ाधा य़ 
िमळत नाह . ड.पी. र ता याकडे कशाला िल ट ंग करताय. ड .पी. र ता करताना 
कोऑ डनेशन याला ाधा य ा. धान िल ट ठरवत असाल तर काम सूचणार 
असेल तर याला कधी ाधा य िमळणार. 5 वषापासून मागणी केली तर  याला 
शासनाने ाधा य दले पाह ज.े 8 म हने सांगतोय. मा या गावात 80ट के 
ड.पी. मधील 20ट के राह ले आहेत. ते डमाकशन कर यासाठ  दररोज 
नगररचनाकडे जातोय. अजूनह  माझे काम होत नाह . तुम या कानावर घातले होते 
अशा प तीने काम असेल तर बरोबर नाह . ड माकशनसाठ  पोिलस बंदोब त 
मािगतला. घरे तोडा, र ते करा. नगरसेवक कोऑपरेट करत असेल तर शासनाने 
यात ल  घातले पाह जे. तु ह  ल  घातलेतर ह  कामे झाली पाह जेत अशी 
वनंती करतो.  

 
मा.शिमम पठाण :- मा.महापौर साहेब, खरे हणजे ड .पी. र ते द ंकरणाचे आहेत. 
ते चूक चे ता यात घेतले जात नाह . चाफेकर चौकातून िनगड  िचंचवड टेशनकडे 
येतो. आ ह  बोलवले तरच यायचे असे नाह . साधारणतः ट हलरवर दर पण ू ू
नको. फोर हलरमधून सग या र यांतून जाता येत.े चाफेकर चौकातून १० 
फूटातून कशी वाहतूक होत.े र ता ं द करणात वजयनगरची झोपडप ट  काढली. 
अजंठानगरम ये पयाची जागा उपल ध क न दली आहे. असे असताना २/३ 
वषापूव  जागा रकामी क न घेतली. आ ा सग या रोडभर हगणदार , मोकाट गाई 
आहेत. वजयनगर या मेन रोडवर सु ा हगणदार , मोकाट गायी अशी प र थीती 
आहे. झोप या पाड या या सवाचे काय झाले कळत नाह . भागातील साहेबांना 
बोलवून या. यांनी काय काम केले. कुठून प ट  लावली तेवढे वचारा. या यापुढे 
काय करणार ते क न खाल या भागात सवअर असून नस यासारखे आहेत. 
एस.के.एफ.ची जागा एवढ  आहे. िनवडून आ यापासून बघतेय. सवअर यांनी जागा 
मोजून ावी. रझवशन आहे. जागा ता यात यायची आहे. मोजणार का मोजता 
येत नाह . सवअर िमळत नाह त. इं जिनअर प ट  घेऊन मोजत नाह त. अ यंत 
ं द र ता आहे. प या या शेड पड या आहेत. हातगा या पड या आहेत. र ता 
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छोटा आहे. अ नपूणा हॉटेल या पिलकडचा र ता आहे. तु हाला वनंती करते, 
मा या वॉडात या- या ठकाणी र ता आहे. मा या आधीचे नगरसेवक 
मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी सु ा केलेले आहेत. र ता पाह ला हणजे पंपर  िचंचवड 
नाह . आ ा स या बघा र ता मोठा झा यामुळे यांचे जीवनमान सुधारणार आहे. 
आयु ांची मु  कारवाई झालेली आहे. मोक या जागा िमळवून ा. काह  असो रोड 
वाईड ंग क न ा. तु ह  जा यापूव  सांिगतले होते. काह  मु े आहेत. तु ह  ल  
घालावे. आयु यभर वसरणार नाह . ५० काय १०० लाख लावले तर  र ता ं द 
हायचा नाह . तु ह  ल  घातले तरच होईल.  

 

मा.राज  जगताप :- मा.महापौर साहेब, पंपळे गुरव प रसरात बरेचसे र हवासी 
या ठकाणी रहात आहेत. ितथे सव नंबर १२,१३,१४, ७ व ९ म ये ीन झोन 

आहे.ितथे यलो झोन कर यासाठ  उपसूचना देतोय. यासंदभात र हवासी झोन हावा 
अशी वनंती करतो. Ø¯Ö¯Öôêû ÝÖã¸ü¾Ö µÖê£Öß»Ö ¿ÖêŸÖß —ÖÖê®Ö´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»Öê ÃÖ¾Ö ì 
®ÖÓ.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17, 18 ¾Ö 19 Æêü ×®Ö¾ÖÖÃÖß —ÖÖê®Ö´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü 
Ûú¸üÞÖêÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖê êŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.   
 

मा.संजय काटे :- मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 

मा.अिनता तापक र :- मा.महापौर साहेब, दोनह  उपसूचना वकार या आहेत.  

यानंतर उपसूचने माणेचा द त ठराव मतास टाकणेतु  आला असता – 

ठराव मांक :- १७१      ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- १० 

×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012      ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.आयु  
 

संदभ-१) ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ“Öê ¯Ö¡Ö ÛÎú.®Ö¸ü×¾Ö/ÛúÖ×¾Ö/2²Ö/  

“Ö-ÆüÖê»Öß/76/2012, ×¤ü.30/09/12 

       २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .६२ द.१७/१०/२०१२ 
 

 ´ÖÖî•Öê “Ö-ÆüÖê»Öß µÖê£Öß»Ö ÃÖ.®ÖÓ.344 ¯Öî, 345 ¯Öî, 346 ¯Öî, ´Ö¬Öß»Ö ³ÖÖÝÖ¿Ö: ´ÖÓ•Öæ¸ü ×¾ÖÛúÖÃÖ 
µÖÖê•Ö®ÖêŸÖß»Ö 18.00 ´Öß.¸üÃŸÖÖ †ÖÜÖÞÖßŸÖ ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö Ûú¸üÞÖê“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖ¤êü×¿ÖÛú ¾Ö 
®ÖÝÖ ü̧¸ü“Ö®ÖÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1966 “Öê Ûú»Ö´Ö 37 †®¾ÖµÖê ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖêÛúÖ´Öß ¯ÖÖšü×¾ÖÞÖêÃÖ´ÖÖ®µÖŸÖÖ 
¤êüÞÖê êŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖî•Öê “Ö·ÆÖê»Öß µÖê£Öß»Ö •Öã®ÖÖ ÝÖ™ü ®ÖÓ²Ö¸ü 347 ¾Ö 352 ¾Ö ®Ö×¾Ö®Ö ÝÖ™ü 
®ÖÓ.317 ¾Ö 318 ×Æü •Ö×´Ö®Ö Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ǖ ÖÖ×»ÖÛúÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ×¾ÖÛúÖÃÖ †Ö¸üÖÜÖ›ü¶Ö´Ö¬µÖê 
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¿ÖêŸÖß ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü“Öß •Ö×´Ö®Ö ×Æü ×¾ÖÛúÖÃÖ †Ö¸üÖÜÖ›ü¶Ö´Ö¬Öß»Ö ü̧×Æü¾ÖÖÃÖ 
×¾Ö³ÖÖÝÖÖ»ÖÝÖŸÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¾Ö›ü´ÖãÜÖ¾ÖÖ›üß µÖê×£Ö»Ö ÝÖ™ü ®ÖÓ²Ö¸ü 72 ´Ö×¬Ö®Ö •Ö×´Ö®Öß¯ÖîÛúß ÛúÖÆüß ³ÖÖÝÖ 
¸ü×Æü¾ÖÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ ¾Ö ÛúÖÆüß ³ÖÖÝÖ ¿ÖêŸÖß ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü“Öß •Ö×´Ö®Ö Æüß ¯ÖãÞÖê 
†ÖôÓû¤üß ¸üÃŸµÖÖ»ÖÝÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû “Ö·ÆÖê»Öß µÖê£Öß»Ö •Öã®ÖÖ ÝÖ™ü ®ÖÓ²Ö¸ü 347 ¾Ö 352 ¾Ö ®Ö×¾Ö®Ö ÝÖ™ü 
®ÖÓ. 317 ¾Ö 318 ×Æü •Ö×´Ö®Ö ¿ÖêŸÖß ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´Ö¬Öæ®Ö ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß 
¾Ö ¾Ö›ǘ ÖãÜÖ¾ÖÖ›üß µÖê£Öß»Ö ÝÖ™ü ®ÖÓ²Ö¸ü 72 ´Ö¬Öß»Ö ¿ÖêŸÖß ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÛú›üß»Ö •Ö×´Ö®Ö ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖ 
×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ´Ö.¯ÖÏÖ. ¾Ö ®Ö.¸ü.†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1966 “Öê Ûú»Ö´Ö 37 †®¾ÖµÖê 
±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖêÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü ¾Ö µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Æü¸üÛúŸÖß/ÃÖã“Ö®ÖÖ 
´ÖÖÝÖ×¾ÖÞÖê ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×®ÖÞÖÔµÖ ‘Öê‰ú®Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖêÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê“Öê ÃÖ¾Ö Ô 
†×¬ÖÛúÖ¸ü ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö ´ÖÖ.ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú ®ÖÝÖ ü̧¸ü“Ö®ÖÖ µÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÏ¤üÖ®Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖê êŸÖ 
µÖêŸÖ †ÖÆêü.ŸÖÃÖê“Ö Ø¯Ö¯Öôêû ÝÖã¸ü¾Ö µÖê£Öß»Ö ¿ÖêŸÖß —ÖÖê®Ö´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»Öê ÃÖ¾Ö ì 
®ÖÓ.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18 ¾Ö 19 Æêü ×®Ö¾ÖÖÃÖß —ÖÖê®Ö´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü 
Ûú¸üÞÖêÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖê êŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.   

†®ÖãÛæú»Ö-94      ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö-0 
†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 
         ---- 
मा.उ हास शे ट  :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११वर पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

ठराव मांक :- १७२      ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ११ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012      ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.नगरसिचव 

´ÖÖ.×¾Ö¬Öß ÃÖ×´ÖŸÖß 
 

अ) दनांक ५/१०/२०१२ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
  ब) दनांक १९/१०/२०१२ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

 
मा.राजु िमसाळ :- मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
†®ÖãÛæú»Ö-94      ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö-0 

 
†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 
         ---- 
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मा.उ हास शे ट  :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२वर पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

ठराव मांक :- १७३      ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- १२ 

×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012      ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.नगरसिचव 
 

´ÖÖ.´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»ÖÛú»µÖÖÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß 
 

  (अ) दनांक २६/९/२०१२ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

(ब) दनांक १०/१०/२०१२ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

 
मा.राजु िमसाळ :- मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

†®ÖãÛæú»Ö-94      ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö-0 
†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 
         ---- 
मा.उ हास शे ट  :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३वर पुढ ल माणे ठराव 

मांडतो. 

ठराव मांक :- १७४      ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- १३ 

×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012      ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.नगरसिचव 
 

´ÖÖ.¿ÖÆü̧ ü ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß 
 

    दनांक ३/१०/२०१२ व ५/१०/२०१२ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.राजु िमसाळ :- मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

†®ÖãÛæú»Ö-94      ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö-0 
†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 
         ---- 
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मा.उ हास शे ट  :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४वर पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

ठराव मांक :- १७५      ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- १४ 

×¤ü®ÖÓÖÛú :- 27.11.2012      ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.नगरसिचव 
 

´ÖÖ.×ÛÎú›üÖ ÃÖ×´ÖŸÖß  
 

    दनांक २०/९/२०१२ व ३/१०/२०१२ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.राजु िमसाळ :- मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे.  

 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

†®ÖãÛæú»Ö-94      ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö-0 
†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 
         ---- 
मा.महापौर – सवानी चांगले सहकाय केले हणून आभार मानून सभा संप याचे  

 जाह र कर यात येत आहे.  
 

 (´ÖÖê×Æü®ÖßŸÖÖ‡Ô ×¾Ö»ÖÖÃÖ »ÖÓÖ›êü) 
        ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü 

  Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ 
                             Ø¯Ö¯Ö¸üß - 411 018 

Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ǖ ÖÖ×»ÖÛúÖ 
®ÖÝÖ ü̧ÃÖ×“Ö¾Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ  

ÛÎú´ÖÖÓÛú - ®ÖÃÖ/4/ÛúÖ×¾Ö/१५६६/1३ 

×¤ü®ÖÖÓÛú :-०१/०१/201३    

 

 
¯ÖÏŸÖ :  ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¿ÖÖÜÖÖ¯ÖḮ ÖãÜÖ ¾Ö ¿ÖÖÜÖÖ×¬ÖÛúÖ ü̧ß µÖÖÓ•ÖÛú›êü ¯Öãœüß»Ö µÖÖêÝµÖ ŸµÖÖ  

ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖÖšüß ¸ü¾ÖÖ®ÖÖ. 
Nagarsachiv1/GB-12-13/Nov.G.B.12.doc. 


